Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 10.- Sant Miquel dels Sants, de Vic.
Vespre, 20h.- Missa.
Dimarts dia 11.- Sant Estanislau, bisbe de Cracòvia, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- No hi ha missa.
Dimecres dia 12.- Santa Liduvina.
Matí.- Missa.
Vespre.- Francisco Ribas Badosa (2n. aniversari).
Dijous dia 13.- DIJOUS SANT.
Vespre, 20h.- MISSA DE LA CENA DEL SENYOR
Felip Roig Roig.
Pere Bosch i Lluïsa Busquets.
Difunts Font-Parés i Pastor-Font.
Divendres dia 14.- DIVENDRES SANT.
Matí, 12h.- CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR
Dissabte dia 15.- DISSABTE SANT.
• NIT, A LES 22h.- SOLEMNE VETLLA PASQUAL.
Família Reverter – Margarit.
Lluís Bosch Vendrell, esposa Francisca i fill Lluís.
Plàcid Tres i esposa Dolores.
Diumenge dia 16.- DIUMENGE DE PASQUA DE RESURRECCIÓ.
9h.- Pepito López i esposa Antònia Tudela.
Josep M. Aymerich Costa.
12:30h.- Mn. Ferran Bueno. Mn. Albert Domingo.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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SETMANA SANTA:
FIXAR LA MIRADA EN JESÚS
El “metge” de la Nissaga Humana ho ha fet tot per l’home malalt:
li ha apagat la set receptant-li l’ ”aigua viva” en la Samaritana, li ha obert
els ulls pel Baptisme i la fe en el cec de naixement, i l’ha alliberat de la
mort eterna en la resurrecció de Llàtzer... Però potser és hora que ens
fixem en aquest “metge” tan especial. I això és el que fem en la Setmana
Santa: deixem els malalts –és un dir- i fixem la mirada en aquest Jesús,
perquè no són els remeis els que salven sinó Ell: un metge que ens diu
que és el seu lliurament fins a la mort el que salva. Així el Baptisme, la
Penitència, el Pa de l’Eucaristia, la Unció dels Malalts... no són realitats
màgiques que es puguin entendre per elles mateixes si no són presència
salvadora de l’entrega del Senyor. És Ell qui a través d’aquests signes
actualitza el seu amor salvador, el seu amor fins a l’extrem.
Ens convé entrar a la Setmana Santa amb una mirada
contemplativa i a la vegada compromesa: veure, amb la mirada de la fe,
com Jesús entra a Jerusalem conscient que ha arribat l’hora suprema de
donar la vida; entrar amb Ell al Cenacle i presenciar com Jesús “que
havia estimat els seus, els estimà fins a l’extrem”. Ens asseiem a taula
amb Ell i valorem cada gest que fa: ara renta els peus i parla de la vida
com un servir amb humilitat; ell ha vingut per servir i no pas per ser
servit. Després pren el pa i reparteix la copa: “és el meu cos entregat
per vosaltres, és la meva sang vessada per vosaltres...”. Divendres Sant
contemplarem un Jesús que amb la seva actitud valenta ens diu que és

Ell qui dóna la vida, ningú no li pren (Jn 10, 18). És el Pastor que dóna
la vida per les ovelles. Ho fa sofrint passió i mort: Crist es féu per
nosaltres obedient fins a la mort i una mort en creu. La litúrgia ens invita
a contemplar la creu: Mireu l’arbre de la creu, on morí el Salvador del
món. Contemplar per acollir i adorar. Vet aquí el Divendres Sant, des del
matí amb les Laudes i Viacrucis, fins a la celebració litúrgica i la processó
al vespre.
Dissabte Sant és dia de silenci, contemplar, agrair i esperar... vora
el sepulcre. Però a la nit del Dissabte comença la Pasqua. La Vetlla
Pasqual està tota plena de signes i paraules que volen expressar la
novetat de la resurrecció: enfront la foscor la llum del ciri pasqual i les
llumetes dels fidels. L’anunci de la Pasqua: “Oh culpa sortosa, que ens
ha merescut un Redemptor tan gran!” Després ve la proclamació de la
Història de la Salvació: des de la creació del món fins a la resurrecció de
Crist i la vida nova dels batejats en Ell. Arriba el moment de renovar les
promeses baptismals. Arribem a la culminació de la Vetlla: l’Eucaristia
solemne en el cor de la Pasqua: Crist ressuscitat enmig de nosaltres. Els
cors plens de joia i l’expressió dels llavis no pot ser més intensa i
expressiva: Al·leluia!
Mn. Anton Roca

DE DILLUNS A DIMECRES SANT:
Dilluns: Missa a les 8 del vespre
Dimarts: Missa a les 8 del matí (no hi ha missa al vespre)
Dimecres: Missa a les 8 del matí i 8 del vespre.
REPASSANT LA SETMANA SANTA
• Dijous Sant: 8 del vespre: Missa de la Cena del Senyor, amb
Lavatori dels peus i Reserva solemne del Santíssim. A continuació:
Hora Santa davant del Santíssim Sagrament.
• Divendres Sant: 7,40h: Laudes. 8,00h: Via Crucis solemne,
pels carrers, amb el Cos de Portants del Sant Crist. 12,00h:
Celebració de la Passió del Senyor.
• Dissabte, a les 10 del vespre: SOLEMNE VETLLA PASQUAL.
Després, amb un piscolabis, ens desitjarem una bona Pasqua!
• Diumenge de Pasqua: Misses a les 9 i a les 12:30h.

AUTO SACRAMENTAL:
Dimarts Sant: a les 22h. i Divendres a les 17:30h i 19h.
PROCESSÓ DE PENITÈNCIA:
Divendres Sant a les 21h.
COL.LECTES DE SETMANA SANTA
• Dijous Sant: Per ajudes a necessitats (Càritas)
• Divendres Sant: Pels cristians de Terra Santa.
FLORS I CERA PER AQUESTS DIES SANTS
Demanem la vostra col·laboració-ajuda, a través de les senyores
Teresina Masana i Montserrat Tuset.
ACTES EMESOS PER LA TELEVISIÓ LOCAL
• L’Eucaristia del Dijous Sant en directe a les 20h.
• Via Crucis del Divendres Sant a les 10h. del matí (en diferit).
• Divendres Sant: La Passió del Senyor en directe a les 12h.
• La Vetlla Pasqual en directe a les 22h.
CÀRITAS
Per aquesta setmana santa, en anys anteriors us havíem demanat
aliments per Càritas. Aquest any no us ho hem demanat, però si que us
agrairem molt que el que altres anys destinàveu a aliments en
feu un donatiu a la guixeta de Càritas (la que està al costat del Sant
Crist) o a la col·lecta de Dijous Sant.
Us demanem generositat. Ajudeu-nos perquè pugem ajudar!
CANTS:
El Grup musical Ítaca ens acompanyarà Dissabte de Rams i a la Vetlla
Pasqual. Molt agraïts per la seva col·laboració.

CONDOLENÇA
La donem als fills i familiars de Ciscu Marco Nicolau, que després de 98
anys de vida ens va deixar el passat 5 d’abril. Havia estat sempre arrelat
a la seva pàtria petita. Hi plantà les seves arrels, sembrà llavors, en
sorgiren plantes i planters. A la parròquia li sembraren la llavor de la fe.
Va créixer en ell i esdevingué un arbre frondós, ric en fruits, de fullatge
perenne i de vida eterna. Descansi en pau.
Aquest dilluns no hi ha ESPAI DE PREGÂRIA.
Serà Dijous Sant, a l’Hora Santa

