Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 18.- Sant Eladi, monjo i bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Missa.
Diumenge dia 19.-DIUMENGE 7è. DE DURANT L’ANY.
9h.- Jaume Perals Aymerich.
Jaume Presas.
12:30h.- Vicenç Ferrés.
Bernardo Expósito (2n. aniversari)
Rosa Campmany Campmany
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 20.- Sant Eleuteri i Nemesi.
Vespre.- Antoni Pastor Campmany.
Dimarts dia 21.- Sant Pere Damià, bisbe.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 22.- La Càtedra de Sant Pere, apòstol.
Matí.- Lluís Costa i Catarina Ubach.
Vespre.- Florentina Parés (2n. aniversari).
Dijous dia 23.- Sant Policarp, bisbe d’Esmirna i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 24.- Sants Modest i Sergi.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 25.- Sant Valeri, ermità.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joan Marcè Rigol i intenció particular.
Àngela Ferrés (aniversari) i espòs Francisco.
Diumenge dia 26.- DIUMENGE 8è. DE DURANT L’ANY.
9h.- Família Planas Tuset.
Miquel Via i esposa Dolors.
Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Isidre Prats.
Difunts Ramon Badosa – Castells.
Joan Font i Montserrat Mèlich.
Vicenç Ferrés.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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ESTIMA ELS ENEMICS
En l’Evangeli d’aquest diumenge, trobem
aquest manament Jesús que apunta molt
amunt, al màxim de fins on ha d’arribar el nostre
amor, i ens demana una de les coses més difícils
de complir: estimar els enemics, perdonar...
“Tornar-s’hi”, quan ens han fet un mal, és el més
fàcil, el més natural, el que tothom fa… És la
màxima “ull per ull, dent per dent”. I, no
obstant, Jesús és claríssim: “doncs jo us dic: no
us hi torneu contra els qui us fan mal…”
Potser ens diran: això és de mesell, anar rebent
i encara parar l’altra cara…
Vet aquí un text difícil de comentar i
sobretot també d’explicar-ho als infants. Són molts els qui creuen que una
manera que el nen s’espavili i no es deixi dominar pels qui abusen d’ell és
que aprengui a tornar-s’hi, a pagar amb la mateixa moneda… així es farà
respectar.
Però nosaltres ens preguntem: és l’única manera aquesta de fer créixer
l’infant i que es faci respectar? ¿com aturar l’espiral de violència que com
una bola de neu va rodolant i es va engruixint fins a conseqüències
imprevisibles? Cal que l’infant que ha fet el mal rebi una reflexió, una
censura, un càstig que l’ajudi a reaccionar… I cal que el nen agredit s’espavili
per evitar l’agressió, però no amb les armes de la violència sinó amb la
paraula, amb el convenciment… encara que, en últim terme, en defensa

pròpia, hom té el dret a defensar-se. Però cal evitar l’arma de la violència,
unes relacions que estiguin inspirades en la llei del talió.
Sovint els infants reben molts exemples de violència: en les relacions
familiars, en la vida de cada dia, en notícies negatives, en films i jocs que
tenen un alt contingut violent. Enfront d’això: estima, deixa’t portar pel
perdó. Que l’amor pugui més que l’odi. Domina’t la set de venjança…
Vet aquí un tret ben original dels seguidors de Jesús: no n’hi ha prou
amb estimar els qui ens estimen… Això ho sap fer tothom (o quasi tothom!).
Aquí no hi ha res d’extraordinari. La nostra conducta ha d’estar inspirada,
ens diu Jesús, en el Pare celestial que fa sortir el sol sobre bons i dolents i
fa ploure sobre justos i injustos. Nosaltres, en la nostra catequesi, en la
nostra educació cristiana, apuntem molt amunt: “sigueu bons del tot, com
ho és el vostre Pare”. Això sí que té mèrit, això sí que és nou, això sí que
costa… Això sí que ens fa lliures de les nostres passions…
Mn. Anton Roca

DISABTE VINENT, DIA 25: SOPAR DE LA FAM
Organitzat pel grup juvenil Socarrels, de l’esplai Flor de Neu, pel
dissabte, 25 de febrer, a les 21h. al Centre Catòlic.
Projecte: Ajuda a una escola de Primària a Bodmal (l’India).
Inscripcions pel sopar:
• A l’església: Dissabte 18 febrer, després de la missa de 20h.
i Diumenge dia 19 després de missa de 9h. i 12:30h.
• Al Casal: Dissabte 18 a les 19h.
CURSET ARXIPRESTAL PER A CATEQUISTES
Catequistes i persones interessades: Reserveu-vos els dies 27 i
28 de febrer pel curset que es farà en el Casal Parroquial, de 6 a
les 19:30. Temes:
“la vocació i l’acompanyament del catequista” a càrrec
d’Isabel Campmany (Delegada diocesana de Catequesi).
“Motivem els pares a la catequesi”, per Juanjo Fernández
(professor i consultor pedagògic).
BAPTISME
Dissabte dia 18 fou batejada la nena Anna Clavell Termes.
Felicitem la seva família i desitgem que l’Anna pugui fer feliçment el
camí de la vida i de la fe!

CONDOLENÇA
o 12 de febrer: Joaquim Chavarria Gelon, als 91 anys.
Descansi en la pau del Senyor.
TROBADA DIOCESANA DE JOVES
El passat dissabte, 4 de febrer, a Sant Sadurní d’Anoia, van aplegarse un centenar de joves d’arreu del bisbat per celebrar una nova
edició de la Trobada diocesana d’adolescents i joves. El grup de
confirmació, primer i segon curs, de la nostra parròquia hi van
participar. Una trobada per pregar, per celebrar i per fer festa!!
SERÉ EL MÉS HUMIL
Aquesta setmana he retrobat casualment un relat molt breu que vaig
llegir fa anys i que vaig guardar perquè em va fer pensar. És d'un autor sudamericà que es diu Armando José Sequera. Es titula Un individu humil,
modest. I fa així:
"He decidit deixar de ser pedant i envanit. A partir d'ara, seré un individu
humil, modest. Ja ho veuran: seré l'home més humil i modest del món,
triomfaré en els principals tornejos internacionals de modèstia i humilitat,
accediré als més alts estrades per exhibir la meva nova condició, i ningú,
però ningú, serà més humil i modest que jo: ho juro!"
Com la paràbola del blat i del jull, aquest breu relat posa de manifest
les tènues fronteres que hi pot haver a la vida entre el bé i el mal, entre la
virtut i el vici. Encara més, posa de relleu el vici que hi pot haver amagat en
una suposada virtud i, de retruc, la virtut que hi pot haver amagada en
comportaments suposadament viciosos.
És, doncs, un relat que toca el cor de l'Evangeli i ens ajuda a entendre
per què Jesús defensava als pecadors i condemnava als escribes, als doctors
de la llei, als fariseus, encara que fossin complidors de la llei. Jesús va voler
deixar clar que el que importa són les intencions, i que una intenció torçada
pot embrutar una acció suposadament positiva, mentre que una bona
intenció pot redimir un comportament suposadament fosc.
Aquestes consideracions ens haurien de conduir a ser molt més curosos
quan jutgem els altres. però també quan ens jutgem a nosaltres mateixos.
No n’hi ha prou que revisem els nostres comportaments i les nostres
paraules. Cal que revisem què hi ha al darrera, quines són les intencions i
actituds de fons, unes intencions i actituds que no sempre són les que
pensem. Cal que revisem contínuament el que ens mou, el que ens impulsa,
de manera que purifiquem cada vegada més el nostre esperit.
Joan Ferrés Prats

