Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 17.- DILLUNS DE PASQUA. Sant Anicet, papa i màrtir.
Vespre, a les 20h.- Missa.
Dimarts dia 18.- Sant Eleuteri, bisbe i la seva mare àntia, màrtirs.
Matí.- Agustí Valls i esposa Dolores.
Vespre.- Manuel Hernández Egea (funeral).
Dimecres dia 19.- Sant Lleó IX, papa.
Matí.- En acció de gràcies 57 aniversari casament de Jordi i Montserrat.
Vespre.- Josep i Mª Dolors Alá (30 aniversari).
Dijous dia 20.- Sant Sulpici, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Antoni Pastor i esposa Margarita Mayor.
Divendres dia 21.- Sant Anselm, bisbe.
Matí.- Família Martí Tuset.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 22.- Sant Caius i Sant Soter, papes i màrtirs.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joaquim Boada Llinàs./
Francisco Boada Nicolau i esposa Catarina.
Carlos Valls Nolla.
Diumenge dia 23.- DIUMENGE SEGON DE PASQUA. SANT JORDI, màrtir.
9h.- Jordi Parellada Giménez i família.
12:30h.- Isidre Prats.
Joan Nicolau Toral.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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MOLT BONA PASQUA!!!
CRIST HA RESSUSCITAT:
EN ELL, CRIDATS A UNA VIDA NOVA!
Crist ressuscitat, la nostra alegria, va fent la seva feina... Si ens hem
obert a Ell, res no quedarà igual. Si l’hem aclamat el Diumenge de Rams,
si com Pere hem plorat els nostres pecats i ens hem deixat rentar -peus i
cap- per la gràcia del sagrament de la Penitència, si ens hem assegut a
la seva taula el Dijous Sant i l’hem acollit en el seu lliurament per
nosaltres. Si l’hem acompanyat en la seva Passió i l’hem reconegut com
a Salvador del món, com el veritable Fill de Déu quan moria per nosaltres
en el patíbul de la creu... Si hem vetllat prop del sepulcre on l’han posat,
com qui esguarda que la terra s’esberli perquè broti el gra enterrat i doni
molt de fruit... estiguem-ne segurs: la Pasqua florida esclatarà i la Pasqua
granada en serà el fruit!
Sant Pau ho diu: “I si hem mort amb Crist, creiem que també viurem
amb ell” (Rm. 6, 8).
Avui l’Església del Ressuscitat mostra tot el seu esplendor: llum,
cants, festa, al·leluies, l’aigua de la vida... tota ella participa d’aquesta
realitat: està formada per dones i homes nous, que han sigut transformats
pel seu encontre amb el Crist Vivent. El procés de cada cristià, en la seva
senzillesa i petitesa, és fonamental per tal que l’Església pugui ser
visibilitat de Crist ressuscitat i ajuda a la humanitat d’avui a experimentar
la seva presència real. La Pasqua ens invita sempre, tot recordant el

nostre baptisme com a pas de l’ ”home vell” a l’ ”home nou”, a córrer cap
a fites i objectius que ens vagin “cristificant” (convertir-nos més en
Jesucrist) cada dia més i així ens vagin ressuscitant, i així anem
esdevenint, en Crist, “home nou” en justícia i veritat.
En aquests diumenges de Pasqua anirem repassant aquesta
transformació del nostre ésser a la llum de l’experiència de la resurrecció,
del pas de la mort a la vida. El temps pasqual ens invita a tenir: ulls nous,
oïdes noves, llavis nous, mans noves, peus nous, una ment nova i un cor
nou. Resistirem tanta novetat?
Bona Pasqua, bona feina, sempre acompanyats de Maria que
s’alegra de la resurrecció del seu Fill i de la nostra, disposada sempre a
donar-nos un cop de mà: “Ora pro nobis Déum, aleluia!”.
Mn. Anton Roca

DILLUNS DE PASQUA:
Missa a les 20 hores.
DIVENDRES VINENT, A LES 21H. AL CASAL, VIQUI MOLINS:
“L’ACCIÓ SOCIAL EN L’ESGLÉSIA, EN ELS CREIENTS”.
Dintre del cicle de conferències sobre el pensament del Papa
Francesc, aquesta vegada serà la religiosa teresiana, Maria Victòria
Molins, la qui ens explicarà la seva acció social i vivències
interessants amb els sense sostre.
Aprofitem l’oportunitat de conèixer-la. Vine, sisplau, i convida els
teus amics.
BAPTISMES
El passat dia 8 reberen el sagrament del baptisme les germanes
Daniela i Paola Sotillo Jiménez. Enhorabona i benvingudes a
l’Església de Déu.
SORTIDA ARXIPRESTAL A VIC: DILLUNS, DIA 1 DE MAIG.
Ja ha començat la inscripció per participar en la Sortida arxiprestal
d’enguany, a la ciutat de Vic. Esmorzar, dinar i viatge: 40 €. Visita a
la catedral de Vic, amb celebració de l’Eucaristia allí, participada per
tots els pobles de l’arxiprestat. Temps lliure per passejar. L’esmorzar

i dinar tindrà lloc a l’edifici “El sucre”, amb un bon menú i una bona
sobretaula.
L’any passat, a Reus i al santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia,
vàrem batre tots els rècords, amb una participació que passava de
les 300 persones. I un bon record d’una jornada entranyable, de
fraternitat i alegria.
CONDOLENÇA
La donem als familiars d’Antoni Martí Borrull, solter, de 73 anys que
morí el passat dia 10. Descansi en pau.

LA CARA DELS CRISTIANS
Quan era adolescent vaig llegir una història que em va impressionar.
No puc deixar de recordar-la cada any quan arriba la Pasqua. A meitats
del segle passat un escriptor francès s’estava plantejant la possibilitat de
convertir-se al cristianisme. Si no s’acabava de decidir era perquè els
diumenges anava a la porta de les esglésies i no li agradava la cara que
feien els cristians en sortir de l’Eucaristia. Els trobava freds. No els veia
cara de festa. No semblava que se sentissin salvats. Aquell testimoni
negatiu el va frenar molt de temps abans de decidir-se a fer el pas, que
finalment va fer.
L’anècdota em va colpir. Hi vaig tornar a pensar anys després quan
vaig llegir que el pensador alemany Friedrich Nietzsche acusava els
cristians del seu temps de ser incongruents, perquè predicaven a Crist
ressuscitat i, en sortir de missa, no feien cara de ressuscitats.
Potser sí que som incongruents. O potser ens quedem curts, ens
quedem a mig camí en la comprensió i sobretot en la vivència del que
hauria de comportar la fe cristiana. El que defensem i vivim (la llei, el
pecat, la creu...) forma part de l’experiència cristiana, però no posem
potser l’accent en el que és capital. Donem més importància al pecat que
no pas al perdó. Ens preocupem més per la llei que no pas per l’amor.
Vivim més intensament la passió i la creu que no pas la resurrecció.
Per descomptat que no ens podem considerar cristians si no
assumim la creu de Jesús, la seva Passió, però tampoc no ho som prou
si les convertim en el centre últim de la fe. El Papa Francesc ho tenia clar
quan va escriure la seva primera exhortació apostòlica i la va titular
Evangelii Gaudium (l’alegria de l’Evangeli). La cara del cristià hauria de
ser l’expressió de la seva ànima i, en conseqüència, hauria de ser la cara
de l’alegria, la cara del Crist ressuscitat.
Joan Ferrés i Prats

