Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 27.- Sant Agustí de Canterbury
Matí.- No hi ha missa.
17:00 h: (Primeres comunions) Dif. famílies Carreté-Aixalà i PratSalvans.
Vespre (festiva).- Joan Marcè Rigol i família./ Carlos Valls i Cisco Marco
(capelletes Mª Auxiliadora). Antonio Avalos Hortal (1r. aniversari)./ Mª
Eugenia de Guevara (1 mes). Vicenç Marcé Prats.
Diumenge dia 28.- SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR
9h.- Família Planas Tuset./ Miquel Via i esposa Dolors i Joan Saperas
i esposa Benita./ Jaume Perals Aymerich.
12:30h.- Isidre Prats. Esposos Isidre Marcè i Magdalena Farrés.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 29.- Sant Just, bisbe d’Urgell.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre.- Mª Àngels Perals Aymerich.
Dimarts dia 30.- Sant Ferran, rei. Beat Pere Tarrés.
Matí.- Missa
Vespre- Esposos Bienvenido i Mercedes.
Dimecres dia 31.- Visitació de la Mare de Déu.
Matí.- Missa
Vespre- A la Mare de Déu del Far
Dijous dia 1.- Sant Sant Justí (s. II). Escriptor eclesiàstic.
Matí.- Enric Perals Aymerich i Albert Tuset Perals
Vespre.- Missa
Divendres dia 2.- Sant Marcel·lí i Sant Pere, mrs. romans (s. IV)
Matí.- Missa.
Vespre.Missa
Dissabte dia 3.- Sant Carles Luanga i companys, màrtirs d’Uganda.
Matí.- No hi ha missa.
17:00h.- Primeres Comunions
Vespre (festiva).- Acció de gràcies pels 28 anys de casats de Vicenç
i Sofia./ Magdalena Llinàs Estourtus
Diumenge dia 4.- SOLEMNITAT DE LA PENTECOSTA
9h.- Miquel Pascual i difunts./ Saturnino Belmonte Ibáñez (11 aniv.)
Salvador Roig i esposa.
12:30h.- (Primeres Comunions): Agustí Castells i
Montserrat Roca
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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PASSA LA FE!
Llegiu-ho bé: no dic “passa de la fe!”. Tot el contrari: “no passis de la
fe”. Però encara més: passa-la, és a dir, dóna-la a conèixer, exposa-la,
comunica-la… És el darrer desig que
expressa Jesús abans de pujar al cel:
“Aneu…
bategeu-los…ensenyeu-los
a
guardar tot el que jo us he manat…”.
I com es fa això, avui? Doncs, com
sempre: viu la fe! I prou? I prou! Viu-la amb
senzillesa, amb espontaneïtat, amb alegria,
desacomplexadament, davant els teus, els
amics, a la feina, davant coneguts i
desconeguts. No l’amaguis.
Si et ve de gust llegir l’Evangeli a
l’autobús, fes-ho. Si vols resar el rosari al
metro, no te n’estiguis. Si vols entrar a una
església i agenollar-te davant el Santíssim,
cap problema. Vés a veure malalts, ajuda
algú que ho necessiti, convida algú a dinar.
Saps com es passa la fe? Doncs exercint-la:
testimoniant generositat, passant full i perdonant, essent misericordiós,
vés a missa com la cosa més normal del món –i la cosa més bonica que
pots fer!-. Si t’han enviat un e-mail d’aquells que parlen dels valors, de
la fe, doncs passa’l. I al revés: si una cosa ofèn els teus sentiments

religiosos, sigues valent, manifesta-ho amb llibertat i sàpigues portar
evangèlicament les creus, incomprensions i persecucions que hagis de
sofrir per portar el nom de cristià.
Estima la fe encara que et decepcionin alguns comportaments dels
cristians. No facis que la teva fe s’entrebanqui per les persones. La fe és
més gran que les nostres mesquineses.
Viu la fe avui com el gran do que et fa feliç. I contagia aquesta felicitat.
No tinguis por. Jesús ens ha dit: “Jo seré amb vosaltres cada dia fins a
la fi del món”
Mn. Anton Roca

HAN FET LA PRIMERA COMUNIÓ
o Dissabte, dia 27:
Júlia Abad González, Arnau Alonso González, Jofre Bravo
Palomino, Clàudia Cano Morató, Roger Carreté Prat, Ainara
Granadero Zhangall, Mireia Muro Solé, Alberto Nava Suárez,
Alex Rico Soneira i Eric Romero Franch.
L’enhorabona als nens i als seus pares. Que mantinguin viu el
desig de rebre Jesús en el seu cor!
PRIMERES COMUNIONS:
Proper cap de setmana: Dissabte, dia 3: 17:00 h. i
diumenge, dia 4: 12:30 h.
o Confessions nens: els dimarts immediatament abans de fer
la Primera Comunió, a les 6 tarda.
o Oferta de Celebració comunitària de la Penitència per
pares i familiars: Dimecres, 31 de maig, a les 20:30h, a la
capella del Santíssim.
o Assaigs celebracions: els divendres immediatament abans
de fer la Primera Comunió, a les 6 de la tarda.
o

BAPTISMES: DISSABTE, DIA 27
Ha rebut el sagrament de la vida cristiana l’infant Manuel Escobar
González. L’enhorabona i la pregària per ell i la seva família.
REUNIONS DE CÀRITAS: Dimecres, voluntaris malalts. Dijous:
Càritas interparroquial.

L’EXCURSIÓ A ESCÒCIA DE L’ESTIU
Ja són una trentena els inscrits a l’excursió a Escòcia que organitza
la parròquia del 18 al 25 d’agost. Si hi ha persones que encara es
volen apuntar ho poden fer, doncs podríem arribar a 35 o 40 places.
Sí que demanem que s’inscriguin aviat.

L’ECOLOGIA, EL PAPA I ELS GERMANS MARX
Els que sou més grans potser recordareu una vella pel·lícula dels
germans Marx que passava a l’oest. Conduïen un tren amb una caldera de
carbó. De sobte se’ls acabava el carbó i se’ls acudia la idea d’utilitzar la fusta
dels vagons. Al crit de “Més fusta, més fusta!”, anaven desmuntant tots els
vagons del comboi per fer-ne foc. Quan tots els vagons havien cremat, la
màquina s’aturava i es quedaven sense tren i sense viatge.
És una metàfora divertida i cruel d’un progrés mal entès. L’obsessió per
treure el màxim profit de tots els recursos disponibles, sense cap mena de
control, ens pot conduir a un camí sense retorn. Hi he pensat en saber que
dilluns vinent comença la setmana del medi ambient. La celebrem des de la
paradoxa que, com més desenvolupats estem, més amenaçada es troba la
natura.
Sovint a l’Església ens hem ocupat de problemes que no preocupaven
gaire la societat civil i, en canvi, hem tendit a parar poca atenció a problemes
socials com el de l’ecologia. No semblava un problema religiós, com si no
formés part de la moral cristiana. Fins que va arribar el Papa Francesc i,
recuperant l’esperit de sant Francesc d’Assís, ens va sorprendre dedicant a
l’ecologia la seva primera encíclica.
Com pot ser que els cristians hàgim viscut amb indiferència religiosa
problemes tan greus com l’escalfament global, la contaminació, la
desaparició d’espècies, la manca d’aigua o el malbaratament d’energia, que
amenacen el futur de la natura? Com pot ser que a la nostra moral tinguem
una llista tan llarga de pecats i de faltes, i no visquem els problemes de
l’ecologia com una falta moral greu?
El primer dels grans relats en els que se sustenta la nostra fe és
precisament el de la creació: el món és obra de Déu i tenim l’encàrrec no
només de conservar-lo sinó de millorar-lo. Hem d’incorporar, doncs,
l’ecologia als nostres deures morals si no volem deixar als nostres fills i néts
un món que s’assembli al tren dels germans Marx.
Joan Ferrés i Prats

