Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 27 .- St. Alexandre, soldat màrtir
Vespre.- Agustí Valls Font
Dimarts dia 28.- Sant Sixt III, papa
Matí.- Margarita Mayor
Vespre- Missa
Dimecres dia 29.- Santa Beatriu de Silva
Matí.- Mª Teresa Casanovas
Vespre- Missa
Dijous dia30 .- Sant Règul, bisbe
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
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ITINERARIS DE FE:
EL CEC, ELS ULLS, LA LLUM DE LA FE
També com diumenge passat amb l’encontre amb la Samaritana, avui
se’ns presenta un evangeli ben baptismal, que des de molt antic ha estat
inserit en l’itinerari quaresmal, per preparar els catecúmens a rebre el
baptisme: temes com la foscor i la llum amb l’afirmació solemne de Jesús:
“Jo sóc la llum del món”, l’acció guaridora de Crist, el bany del Baptisme, el
procés de la fe del cec que va superant entrebancs i arriba, gràcies al Crist
que se li manifesta, a la fe explícita en Ell: “creus en el Fill de l’home? Qui

Divendres dia 31.- Sant Benjamí, diaca i màrtir. Santa Balbina, vg. i m.
Matí.- Missa.
Vespre.- Josep Ferrés i Dolores Prats

és, Senyor, perquè hi pugui creure? Ja l’has vist: és el mateix que parla amb
tu”. Li diu ell: “Hi crec, Senyor”. I l’adorà.

Dissabte dia 1.- Sant Hug, bisbe
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Missa

Al seu costat contrasta la reacció dels diferents col·lectius de l’entorn
del cec: els deixebles, els fariseus, els que coneixen el captaire de tota la
vida, els seus pares… Tots veuen el miracle, però i només el cec obre els ulls
a la fe. Heus aquí el misteri de la crida de Déu. Només el cec deixa que Déu
li transformi el cor, que la seva llum el penetri.

Diumenge dia 2.- DIUMENGE 5È. DE QUARESMA. St. Francesc de Pàola.
9h.- Missa
12,30h.- Anna Ferrés (4t. aniversari) i pares Julià i Isabel./
Agustí Castells i Montserrat Roca./
Víctor Hernando (5è. aniv.) i Jaume Mompart.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.

Interessant el procés de cec guarit: el porta a donar raó d’allò que li ha
passat i del protagonista de la seva nova situació: “aquell home que es diu
Jesús”. I després se li demana que doni testimoni d’ell: “¿tu què en dius
d’ell?”. I acaba fent-se seguidor seu. Un seguiment compromès que desvetlla
recels i incomprensions, fins al punt de ser exclòs de la sinagoga.

Cal que a les portes de Pasqua i a punt de renovar el nostre compromís
baptismal revisem el nostre itinerari cristià a la llum del cec de naixement.
Ceguesa, il.luminació dels ulls per l’acció de Jesús i el bany baptismal. El do
de la fe que es transforma en seguiment de Jesús.
Mn. Anton Roca

CELEBRACIONS DEL PERDÓ AMB MOTIU DE LA PASQUA
Dimarts, dia 4 d’abril: Parròquia de St. Josep, a les 20:00 h.
Dimecres, dia 5 d’abril: Parròquia de la Vinyala: 21:00h
Dijous, dia 6 d’abril: Parròquia de Sant Vicenç màrtir: 20,30 h.
VIA CRUCIS: Diumenge, 26, a les 6 tarda, últim diumenge.
Tots els divendres de Quaresma, a les 19,30h.

SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ, TAMBÉ PELS ADULTS
Un grupet de joves es prepara per rebre pròximament el
sagrament de la Confirmació. Serà el 7 de maig, diumenge, a les 6
de la tarda.
Pot ser una ocasió perquè també persones adultes que, pel que
sigui, no han rebut aquest sagrament, ara puguin celebrar-lo.
Només cal que ens ho facin saber, acreditin el seu Baptisme i
participin en una xerrada de formació catequètica i litúrgica.
La Confirmació ha esdevingut un sagrament força desconegut.
Dóna al batejat el do de l’Esperit Sant. A moltes diòcesis d’aquí i
de molts països es demana a les persones que volen actuar com a
padrins de Baptisme i, no cal dir-ho, de Confirmació, no només que
hagin estat batejats, sinó també Confirmats.
CONDOLENÇA
La donem a la família de Manuel Hernández Egea, que morí el
passat dia 16, a l’edat de 33 anys. Ens unim a les mostres de dol
de tants amics i coneguts d’ell i preguem pel seu repòs etern.
DIUMENGE VINENT, DIA 2 D’ABRIL, RECÉS ARXIPRESTAL
AL COL·LEGI DE LES DOMINIQUES DE VALLIRANA
Fins dimecres hi ha temps per apuntar-se a l’autocar de Sant Vicenç.
Es canvia la Parada de l’Ajuntament per haver-hi la Firaestoc. 3
parades: La Vinyala, Mc. Donalds (Centre La Vailet) i Parada a
l’altura del Serral.
Mn. Joan Peñafiel, nou Vicari episcopal, dirigirà el recés amb aquest
títol: “Pasqua, créixer en la filiació i créixer en la comunió”.
JOVES AMB LA PEREGRINACIÓ DE MALALTS A LOURDES
Per animar a participar-hi vindran a informar-nos dimecres vinent,
dia 29, a les 6 de la tarda, al Casal Parroquial. Tots els joves hi podeu
venir! Una bona experiencia!
REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL:
Dijous, dia 30, a les 21h.

VESPRES DOMINICALS: Últimes Vespres al dissabte, avui.

ANAR EN GLOBUS
En una trobada de feina a Andalusia he coincidit amb un col·lega al que li
encanta anar en globus. En parlava de manera apassionada. Explicava les
sensacions que li provoca aquesta pràctica (“Només qui ho ha experimentat
ho pot entendre”, deia), però també les exigències que comporta. En sentirlo parlar, vaig pensar que l’experiència d’anar en globus podria ser una
metàfora de l’experiència que els cristians hauríem de fer a la Quaresma.
A tots ens agrada tocar de peus a terra, però també saltar, enlairar-nos. Ens
agrada sentir-nos segurs, però també arriscar-nos, alliberar-nos del que ens
manté lligats a terra, explorar nous horitzons. El globus aerostàtic ho
permet, però imposa dues condicions: que el gas que l’ha d’impulsar cap
amunt s’inflami i que la persona que el condueix deixi anar el llast que el
manté fixat a terra. Flames i llast són dues bones metàfores de dues
exigències bàsiques de la Quaresma.
En aquest temps litúrgic ens preparem per solcar nous horitzons, per
enlairar-nos cap a una nova terra, i no ho podrem fer si no ens inflamem, si
no ens crema el foc de l’Esperit, si ens mantenim en la tebior que moltes
vegades embarga les nostres vides. Anar en globus és, doncs, una
experiència com la dels enamorats: no es pot fer sense estar inflamats. En
tots dos casos només ho pot entendre la persona que ho ha experimentat.
Però no n’hi ha prou d’estar inflamat. Cal deixar anar llast. I això costa. Ens
agradaria tenir ales, però ens costa pagar el preu que comporta volar. Cal
buidar l’equipatge per fer camí cap amunt, cal alliberar-se de tot allò que
ens manté lligats arran de terra.
Penso, en definitiva, que la Quaresma és per mi un bon moment per
examinar si estic més inflamat per Jesús que abans, i per veure si estic sent
capaç de deixar anar llast. I primer m’haig d’examinar per saber de quin llast
em necessito alliberar.

Joan Ferrés i Prats

