Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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. / Josep
Torralba i família.
Diumenge dia 19.- DIUMENGE TERCER DE QUARESMA. SANT JOSEP.
9h.- Josep Martí Solanes Yerla./ Josep Maria Aymerich Costa.
Pels esposos Vicenç i Carme
12:30h.- Josep Parés Nicolau.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 20.- CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE SANT JOSEP.
Vespre.- Antoni Pastor Campmany i esposa Margarita Mayor./ Francisco
Esteve (24 aniv.) i esposa Lola./ Lola Casas 10 aniv.), espòs Miquel, fill
Hermenegild i neboda Núria.
Dimarts dia 21.- Sant Filemó, màrtir.
Matí.- Francisco Perals i Encarnació Aymerich.
Vespre.- Hermanos Borja: Antonia, Cándido, Francisca y Antonio (un mes).
Dimecres dia 22.- Sant Zararies, Papa.
Matí.- Família Martí Tuset.
Vespre.- Joan Vilà i família.
Dijous dia 23.- Sant Josep Oriol, prevere de Barcelona.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre.- missa.
Divendres dia 24.- Santa Catarina de Suècia, vg.
Matí.- Francisco Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch.
Vespre.- missa.
Dissabte dia 25.- ENCARNACIÓ DEL SENYOR.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Margarida Mayor, Agustí Valls (capelletes Mª
Auxiliadora). Florentino Pérez Romero (4t. aniversari)
Diumenge dia 26.- DIUMENGE QUART DE QUARESMA.
9h.- Fam. Planas Tuset./
Miquel Via i esposa Dolors. Joan Saperas i esposa Benita.
Mª Teresa Prat i Costa (13è. aniversari)
12:30h.- Isidre Prats./ Joan Font i Montserrat Mèlich / Maria del Mar
Mateu./ Joan Cuadrado López i esposa./ Difunts família Font-Sagristà.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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ITINERARIS DE LA FE: LA SAMARITANA
Entrem, amb el tercer diumenge quaresmal, a la segona etapa de la
Quaresma, la corresponent a la tercera, quarta i cinquena setmana. Els
evangelis dels tres diumenges són aquests: el diàleg amb la Samaritana, la
guarició del Cec de Naixement i la resurrecció de Llàtzer: són els temes
catequètics baptismals per excel.lència. Això ja ens indica l’accent
d’aquestes setmanes: prendre consciència avui del què vol dir ser batejat i
preparar-se a renovar aquest compromís per Pasqua. Descobrir l’essència
del ser cristià.
El diàleg de Jesús i la samaritana és paradigma d’un diàleg interior entre
Déu i l’home, entre Jesús i cadascú de nosaltres.
Tot comença a partir de la set: la de Jesús i la de la dona que també
busca l’aigua. Ell té set de la fe d’ella i nostra. Per això ens presenta la fe en
Ell, capaç de saciar-nos: ens ofereix l’aigua viva, el do que ell ens donarà es
convertirà en una font que brollarà dintre del creient per donar-li vida
eterna. És interessant la pedagogia de Jesús: fa descubrir a la dona els seus
buits, ferides, sets, i la va portant cap a ell. És tot un itinerari cap a la fe:
primer fredor davant Jesús, després busca el seu interès només personal,
després van sortint les seves mancances, a continuació la pregunta religiosa,
la descoberta dels veritables adoradors de Déu: en esperit i en veritat. En
aquest itinerari arriba a un punt culminant quan se li revela que aquell que
li parla és el Messies: “El Messies sóc jo, que parlo amb tu...”. De rebre
l’anunci de la fe passa a ser anunciadora de la fe als seus germans. Ha
trobat Aquell que sacia la set del cor. Ja pot deixar la gerra i anunciar-ho:
“Veniu...” Acompanya a Jesús la gent del seu poble i desvetlla un

interrogant: no serà el Messies? I molts samaritans van creure en ell primer
per la paraula de la dona. Però una cosa important en la fe: no només creiem
pel que ens han dit. Anem a trobar-lo i podrem dir: “Nosaltres mateixos

l’hem sentit i sabem que aquest és de debò el Salvador del món”.
Itinerari complert de la fe!
Mn. Anton Roca

CONDOLENÇA
La donem als familiars de Joaquima Sabanés Aragall viuda de
Ventura Boldó, que morí el passat 14 de març, a l’edat de 95 anys.
Descansi en pau.
AMB MOTIU DEL TEMPS QUARESMAL...
• CADA DIVENDRES, DIA PENITENCIAL
o Missa a les 8 matí i 8 vespre
o Viacrucis a les 7:30 de la tarda.
o Dia d’abstinència de carn.
•

PRIMERES VESPRES DOMINICALS:
QUARESMA, A 2/4 DE 8 DEL VESPRE.

CADA

DISSABTE DE

RECÉS QUARESMAL ARXIPRESTAL:
diumenge, 2 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda a Vallirana (Col·legi
Dominiques Verge del Roser). S’ofereix anar amb autocar, que
sortirà de la Vinyala a 2/4 de 5, per continuar a la parada de davant
l’Ajuntament, i 3ª parada la que es troba a la carretera (el Serral).
Preu autocar: 5 o 6 € segons s’ompli l’autocar.
DISSABTE VINENT: TROBADA ARXIPRESTAL DE FAMÍLIES
DE LA CATEQUESI AL COL·LEGI DELS SALESIANS.
Serà de 5 a 7 de la tarda: convivència pares i infants, jocs amb un
lema de fons: “Viure la fe en família? I tant que és possible!”.
Convivència entre pares, catequistes, infants... Participau-hi!
JOVES AMB LA PEREGRINACIÓ DIOCESANA DE MALATS A
LOURDES
Per animar a participar-hi vindran a informar-nos dimecres dia 29, a
les 6 de la tarda, al Casal Parroquial. Tots els joves hi podeu venir!
Una bona experiencia!

SORTIDA ARXIPRESTAL A LA VISTA: DILLUNS, 1 DE MAIG
Sortida a Vic amb: esmorzar, CD sobre el Bisbe Torres i Bages amb motiu
del centenari de la seva mort, celebració i visita a la Catedral, passeig per
carrers i plaça de Vic… dinar i sobretaula. Recordant les darreres sortides
i el clima de germanor creat, no hi faltem!
“24 HORES PER AL SENYOR” (recomanat pel Papa Francesc):
DISSABTE, DIA 25, A LA PARRÒQUIA DE SANT JOSEP
Temple obert tot el dia (de 9:30 a 20h), amb el Santíssim Sagrament
exposat. Ocasió per a la pregària, reflexió, adoració…

EL VALOR DE LA FRUSTRACIÓ
Fa temps vaig parlar sobre de Mauricio Papini, un neurobiòleg argentí
que investiga amb ratolins de laboratori sobre la frustració i a n’extreu
conclusions per a l’experiència humana. Una de les conclusions a les que ha
arribat té a veure amb el sentit que des de la fe cristiana donem als
problemes del dolor, del patiment, de la pèrdua.
Papini ha descobert que l’experiència de la frustració és útil als ratolins
i als mamífers. Els és necessària, diu, perquè aprenguin a adaptar-se als
entrebancs de tota mena que els depara la vida, als sentiments de pèrdua,
a les situacions de dolor a les que tot ésser viu s’ha d’enfrontar. És gràcies
al sentiment de frustració que aquests animals desenvolupen unes actituds
de superació.
Papini va col·locar a les gàbies dels ratolins un ansiolític antidepressiu
addictiu. D’entrada els ratolins ni el provaven. Però quan se’ls sotmetia a
una situació de frustració (per exemple, donar-los aigua amb sacarina i
deixar-los-en de donar sobtadament, de manera reitera i a l’atzar), en
començaven a prendre àvidament per compensar la frustració. Passat un
temps, però, deixaven de prendre’n i començaven a sobreposar-se, a
superar l’adversitat, per ells mateixos, sense ajuts externs.
El científic argentí conclou que els ratolins i els mamífers sotmesos a
situacions de frustració i dolor s’acaben sobreposant a l’adversitat, aprenen
a suportar el dolor, creen mecanismes de resiliència, de superació. És a dir,
desenvolupen la capacitat de convertir les adversitats no en un motiu
d’autodestrucció, sinó en una oportunitat per al creixement, per a
l’enfortiment, per a la millora.
És curiós, doncs, que fins i tot l’estudi del comportament animal ens
pugui ajudar en aquest temps de Quaresma a comprendre el valor evangèlic
del dolor, ens recorda el valor de la creu, entesa com una oportunitat.
Joan Ferrés Prats

