Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 13 .- Sant Roderic (Rodrigo), màrtir
Vespre.- Difunts família Banet Sagarra
Dimarts dia 14.- Sant Arnal, abat benedictí i màrtir.
Matí.- Albert Tuset Perals
Vespre- Maria Peramo (2n. aniversari)
Dimecres dia 15.- Santa Madrona, verge i màrtir.
Matí.- Esposos Joan Vendrell Roig i Dominga Mallol.
Vespre- Missa
Dijous dia 16.- Sant Agapit, bisbe de Ravenna
Matí.- Esposos Francisco Perals Tuset i Encarnació Aymerich.
Vespre.- Missa
Divendres dia 17.- Sant Patrici, bisbe i evangelitzador d’Irlanda.
Matí.- Esposos Joan Vendrell Roig i Dominga Mallol.
Vespre.- Enric Oliveras Parera (12è. aniv.)
Dissabte dia 18.- Sant Sant Ciril de Jerulalem, bisbe i doctor.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Vius i difunts família Marcè Munné./
Esposos Pere Bosch i Lluïsa Bosquet./
Jaume Perals Aymerich./
Josep Simon i família./
Josep Baqués Ollé i pares./
Salvador Prats i Francisca Vendrell.
Diumenge dia 19.- DIUMENGE TERCER DE QUARESMA. SANT JOSEP.
9h.- Josep Martí Solanes Yerla
Josep Aymerich Costa.
12:30h.- Josep Parés Nicolau.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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PUGEM AMB JESÚS
El text de l’evangeli que cada any llegim en el 2n. diumenge de
Quaresma relata el que anomenem la Transfiguració del Senyor, segons la
versió de cada evangelista sinòptic. Una experiència colpidora que només
van entendre després de la resurrecció. De fet era un anunci de la Pasqua
de Jesús. El veieren glorificat avalat per la Llei i els Profetes, representats
en la figura de Moisès i Elies. Els deixebles se sentiren a la glòria,
embolcallats pel núvol, signe de la presència de Déu, i escoltant la veu del
Pare que mostrava Jesús com el seu Fill estimat, a qui cal escoltar. Que bé
que s’hi estava allí dalt! Pregustaren la glòria, la resurrecció... Però encara
no era l’hora. Encara cal passar pel tràngol de la passió i la mort.
Mentre fem camí i pugem la muntanya de la Quaresma i de la vida, la
Transfiguració brilla en el rerefons de totes les realitats, per dures que
siguin. Tant de bo que no ho oblidéssim mai!
Mn. Anton Roca

DIUMENGE VINENT, DIA DEL SEMINARI
“PROP DE DÉU I DELS GERMANS”. El lema del Dia del Seminari ens
vol destacar quin és el paper del seminarista, en el seu procés formatiu
que viu en comunió amb Déu i els germans, formant així el Poble de
Déu. És la missió que ha de tenir tot seminarista, cridat per Déu a ser
imatge de Crist, Bon Pastor, per a tots els germans que té encomanats.
“La collita és abundant però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a
l’amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats” (Lc 10, 2).
Jordi Mondragon Bricullé

ESPAI DE PREGÀRIA: “PREGUEM PER LES VOCACIONS”
El proper 13 –segon dilluns de mes- en el nostre Espai de Pregària
(de 18:15h. fins a la missa a les 20h.) pregarem per les vocacions
cristianes, principalment les vocacions sacerdotals, en vigílies del
Dia del Seminari. Aprofitem aquest espai d’oració personal i
comunitària.
CONDOLENÇA
La donem a la família de Maria Teresa Casanovas que ens deixà el
passat dia 5 de març, a l’edat de 76 anys. La parròquia li agraeix
el serveis de neteja i d’ajuda en diverses tasques en l’ornamentació
del temple, i prega per ella: que plenament pugui viure –com diu
el salm- “anys i més anys a la casa del Senyor”.
DIUMENGE VINENT, DIA 19, FESTA DE SANT JOSEP
En escaure’s en diumenge de Quaresma la festa litúrgica es passa al
dilluns, dia 20. No obstant, a la parròquia de Sant Josep per ser el
seu titular ho celebrarem el mateix diumenge, a la missa de les 11h.
Presidirà el nostre Sr. Bisbe, Mons. Agustí Cortés. També celebrarem
els 40 anys de la inauguració del temple parroquial, que tingué lloc
el 24 d’abril de 1977. Finalment tindrà lloc la benedicció del nou
“manto” de la Mare de Déu de la Cofradía del Cristo de la Salud i de
Ntra. Sra. de la Soledad. Tot acabarà amb un piscolabis.
Podem unir-nos fraternalment a aquesta celebració de la parròquia
germana de St. Josep. Hi sou convidats!
RECÉS QUARESMAL ORGANITZAT PER A TOT EL NOSTRE
ARXIPRESTAT.
Tindrà lloc el proper diumenge, 2 d’abril, a la tarda, al col.legi de la
Verge del Roser (Dominiques) de Vallirana.
Tenim ja una bona tradició d’organitzar una tarda de pregària i de
reflexió, el diumenge abans de començar la Setmana Santa: al
Noviciat de Pallejà, als Salesians de Sant Vicenç, enguany a
Vallirana. El fet de fer-ho amb la participació de totes les parròquies
de l’arxiprestat ens dóna l’oportunitat de viure la comunió i germanor
eclesial.
A Sant Vicenç, per facilitar-ho al màxim, organitzem un autocar que
sortirà de les tres parròquies. Aprofitem-ho!

QUARESMA: visquem-la!
o Viacrucis dominical, 18h: avui, dia 12, dia 19 i dia 26 de març.
o Viacrucis cada divendres: a 2/4 de 8 del vespre.
o Primeres Vespres de Diumenge: dissabtes, a 2/4 de 8 vespre.
DIUMENGE VINENT, COL·LECTA PEL SEMINARI

PUJAR AL TABOR
Crec que ja sé per què m’ha agradat sempre tant l’evangeli del Tabor.
Des de fa molts anys, quan medito l’Evangeli, sento sempre la necessitat de
trobar un fragment que complementi el que estic meditant en aquell
moment. Si medito en la importància de l’amor de Déu, necessito pensar
que si no estimo als altres no estimo a Déu. Si medito que l’home és més
important que el dissabte, em cal pensar que Jesús no ha abolit la llei. Si
medito en la Passió de Crist, necessito pensar que només és un pas envers
la Resurrecció. I si medito en la Resurrecció, em cal pensar que només s’hi
arriba a través de la creu.
Amb el fragment del Tabor no em passa això. El visc com un relat
complet del que crec que hauria de ser l’experiència cristiana. En primer lloc,
veig que és Jesús qui convida a pujar a la muntanya, i sento que jo m’hi
hauria de sentir convidat. Després veig que els deixebles fan una experiència
molt intensa de la transcendència, de la plenitud que comporta el contacte
amb Jesús, i sento que hauria de fer més sovint aquesta experiència. Però
també veig que Jesús renya als deixebles quan li diuen que es volen quedar
en el Tabor, i sento que la fe cristiana ens obliga tant a pujar com a baixar.
Penso i sento que no som fidels a Jesús si no fem contemplació, si no tenim
una experiència mística, si no fem una experiència de transcendència, de
contacte amb Déu, però que tampoc no ho som si no ens aboquem a l’acció,
si no ens comprometem amb les necessitats de la terra. La força que ens
dóna fer experiència de Déu ha de revertir en el compromís de cada dia amb
els altres.
Contemplació i acció, amor a Déu i amor als altres, pregària i
compromís, pujar al Tabor i baixar del Tabor, els ulls ben oberts cap al cel i
els ulls ben oberts cap a la terra. Per això m’agrada tant aquest fragment
de l’Evangeli. I per això no deixa mai d’interpel·lar-me.
Joan Ferrés i Prats

