Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 4.- Sant Casimir/ Sant Rossend.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- 19:35: VESPRES i 20h: MISSA.
Joan Morral (aniv.) i esposa Antònia i Teresa Morral (aniv.)
Antoni Prats Botey (14 aniversari) / Oleguer Boloix i Rosa Casas.
Joaquim Vilaplana i Maria Ferrés / Flor Elsa Cereño (16 aniv.)
Mariano Pedrol (1er aniversari).
Diumenge dia 5.- DIUMENGE PRIMER DE QUARESMA.
9h.- Josep M. Aymerich i Ricard Plans (capelletes Maria Auxiliadora)
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca /
Joaquim Siñol i Pepita Rocher /
Jaume Sàbat i Leonor Font.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 6.- Sant Oleguer, bisbe.
Vespre.- Família Torredemer-Roig / Laura Baleta.
Dimarts dia 7.- Santa Perpètua i Felicitat, màrtirs.
Matí.- Família Rosich Tres.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 8.- Sant Joan de Déu, religiós.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre.- Agustí Valls Font (funeral).
Dijous dia 9.- Sant Pacià, bisbe.
Matí.- Francisca Vendrell i Lluis Bosch i fill Lluís (1 aniv.)
Vespre.- Albert Tuset Perals / Francisca Vendrell i espòs Salvador.
Divendres dia 10.- Sant Simplici, papa / Sant Càndid, màrtir.
Matí.- Pepi Grané (7è aniversari).
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 11.- Sant Eulogi, prevere.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Concepció Nicolau Roig i espòs /
Difunts Rocher-Maymó /
Josep Simon i família.
Diumenge dia 12.- DIUMENGE SEGON DE QUARESMA.
9h.- Missa.
12:30h.- Josep Ferrés i Ferrés (1 aniv.)
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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QUARESMA, QUARANTA DIES
Aquests 40 dies que l’Església ens proposa de viure abans
d’arribar a la gran festa de la Pasqua de Nostre Senyor Jesucrist, tenen
molt a veure amb els 40 dies que Jesús passà al desert, temptat pel
diable, abans d’iniciar el seu ministeri. El número 40 té unes ressonàncies
bíbliques: Recordem els 40 dies que Moisès passà a la muntanya del
Sinaí, quan Déu li manifestà la seva voluntat, resumida en els deu
manaments o la Llei de Déu. També el poble de Déu es va anar forjant
al llarg de 40 anys al desert i Elies, enfortit per l’aliment que Déu havia
posat al seu abast, es refé del seu desànim i caminà 40 dies i 40 nits fins
a la muntanya de Déu, l’Horeb.
Quan pensem en la nostra Quaresma, hem de veure-hi aquest
rerefons bíblic: Déu em crida a trobar-me amb Ell, a escoltar-lo amb un
cor renovat, a allunyar-me dels paranys que em perden, a plantar cara
a les seduccions que em volen fer caure... Fer un camí de purificació, de
recentrament de la nostra vida en Aquell que és l’únic Senyor a qui hem
d’adorar. Amb la força de la Paraula de Déu i dels sagraments, caminar
cap a la muntanya de Déu, cap a la Pasqua!
Mn. Anton Roca

“LA FAMÍLIA D’AVUI I ELS SEUS DESAFIAMENTS”
Dijous vinent, dia 9 de març, a les 9 del vespre, al Casal
parroquial, tindrà lloc la primera conferència d’un cicle de tres
entorn el missatge del papa Francesc.
La pronunciarà Mn. Gaspar Mora, profesor de Moral i acompanyant
de molts matrimonis i joves parelles que es preparen per rebre
aquest sagrament.
El Papa ha reflexionat llargament sobre la realitat actual del
matrimoni i ha estat en l’Exhortació apostòlica “L’alegria de
l’amor” on ha expressat la doctrina i sobretot el camí pastoral per
atendre tota la complexitat actual sobre aquesta realitat. Mn. Gaspar
ens ajudarà a veure les novetats del plantejament del Papa. Us
convido vivament a participar-hi. Les portes estan obertes a
tothom!.
HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Reunió el proper dimecres, dia 8, a les 20h. a la rectoria.
QUARESMA
o Divendres, a 2/4 de 8: Via Crucis
o Dissabtes, a 2/4 de 8: Vespres quaresmals
o Diumenges, 12, 19 i 26, a les 18h: Viacrucis per l’interior del
temple.
o Diumenge, dia 2 d’abril, a les 17:30h., al col·legi de les
Dominiques de Vallirana: Recés arxiprestal “La Pasqua:
créixer en la filiació, créixer en la comunió” a càrrec de Mn. Joan
Peñafiel, rector de St. Josep Obrer i arxiprest de Sant Boi de
Llobregat.
CONDOLENÇA
La donem als familiars d’Agustí Valls i Font, que morí el passat dia
17 de febrer a l’edat de 92 anys. Aquest dimecres, dia 8, a les 20h.
tindrà lloc el funeral pel seu repòs etern. Descansi en pau.
SORTIDA A L’ESTIU: ESCÒCIA!
Serà del 18 al 25 d’agost: Edimburg, castells, Perth, Wisky escocès,
Catedrals, Inverness, Llac Ness, Fort William, illa d’Skye, Glasgow...
No cal anar vestits d’escocesos! Per més informació: mossèn,
Eulàlia Salvans, Miquel Alberti. Animeu-vos que ja som uns
quants!

SOPAR DE LA FAM
El resultat benèfic ha estat de: 1.601,10 €!!
Amb constància i esforç és quan es rep els autèntics fruits. Moltes
gràcies, al grup Socarrels, de l’Esplai Flor de Neu i a tots els qui hi
vàreu participar, per la vostra solidaritat per ajudar a una escola de
Primà ria a Bodmal (Índia) a través de Mans Unides.

FENT CAMÍ
S’han dit, escrit i cantat coses molt maques sobre el camí. Eduardo
Galeano va escriure: “La utopia és a l’horitzó. Camino dues passes, ella
s’allunya dues passes i l’horitzó corre deu passes més enllà. Llavors, per
què serveix la utopia? Per a això, serveix per caminar”. Sabem per
Homer, per Kavafis i pel Lluís Llach que per arribar a Ítaca, la utopia, cal
fer un llarg viatge, una odissea, un camí dur. Un proverbi xinès ens diu
que els camins de flors no porten gaire lluny. Hi insisteix La Fontaine
quan escriu que “cap camí de flors no condueix a la glòria”. Sabem, en
fi, per la Bíblia que només es pot arribar a la Terra Promesa fent un
pelegrinatge, un llarg camí pel desert.
A les persones ens agraden les utopies, les terres promeses, ens
fascina el desconegut, tenim ganes d’anar més enllà. Per això sentim la
necessitat de sortir de casa i posar-nos en camí. Però som complexos i
contradictoris, i de vegades ens estimem més defugir riscos i gaudir la
seguretat d’estar-nos a casa.
Aquesta contradicció ja la van viure els israelites en el temps de Moisès.
Quan eren presoners a Egipte, van sentir la necessitat de posar-se en
camí envers la Terra Promesa. Però, quan estaven en camí i se’ls feien
insuportables les dificultats del desert, van començar a enyorar la rutina
de la vida a Egipte, encara que aquella vida rutinària fos d’esclavatge. I
és que el camí envers la llibertat és ple d’obstacles.
La Quaresma ens enfronta amb aquest dilema. Quedar-nos a casa
vol dir: “Ja estic bé com estic”. Posar-nos en camí vol dir: “Necessito
avançar, anar més enllà, progressar, créixer”. Només podrem celebrar la
Vida Nova de la Pasqua si durant la Quaresma ens hem posat en camí,
si hem trencat les rutines. La utopia estarà sempre més enllà, mai no hi
arribarem en vida, però tindrem la immensa satisfacció de saber que
hem caminat. Ho farem, amb la força de l’Esperit, seguint el camí de
Jesús.
Joan Ferrés Prats

