Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 1.- Sant Hug, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joaquim Boada Llinàs . Antònia Garcia Fresneda
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.
Dilluns dia 3 .- Sant Nicetas, abat.
Vespre.- Família Torredemer Roig.
Dimarts dia 4.- Sant Benet de Palerm, franciscà.
Matí.- Missa.
Vespre.- Francesc Munné Rigol.
Dimecres dia 5.- Sant Vicenç Ferrer, domicic.
Matí.- Missa.
Vespre.- Acció de gràcies a St. Antoni Abat.
Dijous dia 6.- Sant Guillem, abat.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 7.- Sant Joan Baptista de la Salle.
Matí.- Missa.
Vespre.- Josep- Martí Solanes Yherla (3r. aniversari).
Dissabte dia 8.- Sant Joan Organyà, monjo.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Dolors Prats i Josep Ferrés /
Joaquim Boada Llinàs. Antonia Garcia Fresneda /
Carme Parés (9è. aniv.) i espòs Vicenç i pels esposos Joan
i Eulàlia.
Diumenge dia 9.- DIUMENGE DE RAMS O DE PASSIÓ.
9h.- Missa.
12:30h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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LLÀTZER, SURT A FORA!
Aquesta crida imperativa i emocionada de Jesús m’ha fet pensar en una
bonica i poètica homilia antiga de Dissabte Sant, on l’autor ens presenta
Jesús que, un cop mort, davalla als inferns per alliberar l’home i la dona
que estan en el poder de les tenebres. La crida de Jesús, avui, s’adreça
a cadascú de nosaltres. Ens crida pel nom i ens diu: “surt a fora!”

”Jo sóc el teu Déu, que per tu m’he fet fill teu; per tu i per la teva
descendència ara parlo i em giro amb potestat als qui estan lligats:
“Sortiu!”, als qui estan en la tenebra: “Ompliu-vos de llum!”, i als
morts: “Ressusciteu!”.
La Pasqua ja s’anuncia clarament: Jesús, Resurrecció i Vida,
vencedor de la mort, crida a la vida! Ell és el Ressuscitat, però a nosaltres
ens en fa partíceps.
Perquè hi hagi una bona Pasqua (un bon “pas” de la mort a la vida)
necessitem Crist que ens ressusciti. Ell és l’artífex de la Pasqua. Cal
també que nosaltres ens obrim a Ell. La Pasqua no actuarà en nosaltres
si nosaltres refusem el do de Déu. I encara cal que ens deixem ajudar.
Jesús diu als del seu entorn: “Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar”. La Mare
Església, les germanes i germans que fan camí amb nosaltres són ajudes
fermes. Som, els uns pels altres, aquells que, lluny de lligar, paralitzar o
fer caure, ens necessitem per a avançar. La Pasqua és una meravellosa
renovació dels vincles de fraternitat i de la comunió eclesial.
Mn. Anton Roca

CONDOLENÇA

AQUEST DIUMENGE, DIA 2, DE 17:00 A 20H.:

RECÉS ARXIPRESTAL
AL COL·LEGI “VERGE DEL ROSER”, DE LES
DOMINIQUES DE VALLIRANA
DIUMENGE VINENT, DIUMENGE DE RAMS:
Amb aquesta solemnitat comença la gran Setmana de la celebració
de la Pasqua. Liúrgicament se l’anomena Diumenge de Rams o
Diumenge de la Passió. De Rams perquè commemorem l’entrada de
Jesús a Jerusalem, per a dur-hi a terme la nostra redempció. També
en diem diumenge de la Passió, donat que és el diumenge on en
l’Evangeli se’ns proclama el relat de la Passió del Senyor. No oblidem
que els rams de festa indiquen també el martiri d’aquell que puja a
Jerusalem per a donar-hi la vida. La lectura del “Passio” marca,
doncs, aquest diumenge anterior al Tridu Pasqual.
BENEDICCIÓ DE RAMS, PROCESSÓ I MISSA:
•

•

DISSABTE DE RAMS (8 d’abril), a la plaça de la Creu,
a les 19:15h: Benedicció de Rams i Pocessó pel carrer
Nou fins a l’Església on continuarà la celebració de la missa,
a les 20:00h.

DIUMENGE, 9 D’ABRIL, A LES 12:30h:
BENEDICCIÓ DE RAMS, que tindrà lloc a la PLAÇA
DE L’ESGLÉSIA. Després entrada al temple en
processó i Missa.

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA:
DIJOUS VINENT, DIA 6, A LES 20:30H.

DIVENDRES, DIA 7, A LES 21:15H, AL CASAL: TROBADA DE
LECTORS. Per a preparar la litúrgia de Setmana Santa i organitzar
la disponibilitat dels Lectors segons les seves possibilitats.
CONSELL D’ECONOMIA: Reunió dilluns, dia 3, a les 20:30h.

. La donem a la família de Mateu Sanglas Sallan, que morí el passat
dia 28, a l’edat de 87 anys. Descansi en pau.
. El dia 29 morí en Carlos Valls Nolla, als 89 anys. L’acomiadàrem
en el temple parroquial el dia 30. Aquí havia celebrat la seva fe, la
seva aliança matrimonial feia més de seixanta anys i aquí li
diguérem l’últim adéu recordant el seu somriure amable i el seu
testimoni de fe i d’amor fins al final. Descansi en pau.

SETMANA SANTA: TOT ÉS A PUNT!
Fa molts dies que els diversos col·lectius que donen color i vida a la
nostra Setmana Santa s’estan preparant: auto sacramental, Portants del
Sant Crist, Armats... També la parròquia invita a preparar-se interiorment
per a viure el Misteri Pasqual: la Quaresma, la celebració del Perdó, els actes
de pietat com són els Via Crucis... però sobretot amb les accions litúrgiques
de la Setmana Santa que ens donen l’oportunitat de viure, pas a pas, la
Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist.
He constatat amb satisfacció que en els preparatius de l’Auto
Sacramental hi ha més il·lusió, més participació. L’èxit teatral de “Els
Miserables” ha animat, segurament, a la participació. Hi ha ajudat, també,
el nou al·licient de participar, per primera vegada, en la Mostra Nacional de
Teatre Amateur a Pineda de Mar, el proper 30 d’abril.
Podríem pensar que les Passions, processons, autos sacramentals ja
han passat a la història. Podríem pensar que són fruit d’una època que
potser connecta poc amb la sensibilitat actual. Però també podem fer
possible un ressorgiment actualitzat quan el missatge s’ho val, com passa
amb el teatre clàssic i l’Òpera. Hem d’admetre que la força del missatge de
la Passió del Senyor, els seus personatges i la bellesa i art entorn de
l’espectacle que se’ns ofereix continua impactant. Sobretot si hi ha l’esforç
de presentar-lo amb nova força, actualitzant el que calgui, sense trair el
missatge, però connectant amb l’esperit i la sensibilitat del moment. El
drama de la Creu no és un espectacle que deixa indiferent. Hi ha un fons
religiós que cada any, en aquestes dates, es remou molt endins en l’ànima
de molts.
Sant Vicenç dels Horts ha d’alegrar-se de poder presentar, aquí i on
sigui, un espectacle prou digne, que faci pensar, que faci gaudir per la seva
bellesa, i que mogui els cors davant el missatge tan antic i sempre tan actual
del dolor humà i de la força de l’amor i la vida més enllà de la mort. Per
molts anys!

Mn. Anton Roca

