Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 3.- Sant Carles Luanga i companys, màrtirs d’Uganda.
Matí.- No hi ha missa.
17:00h.- Primeres Comunions. Difunts de la família Aymerich Gimeno.
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.- Difunt Santiago Rodríguez Fernández.
Dilluns dia 5.- Sant Bonifaci, bisbe i màrtir.
Vespre.- Fam. Torredemer-Roig / Jaume Caparà Cardús (18è. aniv.).
Dimarts dia 6.- Santa Bonifacia Rodríguez Castro, fund. Siervas de S. José.
Matí.- Enric i Mª Àngels Perals Aymerich.
Vespre.- Francisca Vendrell (10 aniv.), espòs Lluís Bosch i fill Lluís.
Dimecres dia 7.- Sant Robert, abat.
Matí.- Francisco Ribas Badosa i Assmpció Aymerich Poch.
Vespre.- Dídac Tudela i Cànovas (mort el 20 de maig).
Dijous dia 8.- JESUCRIST, GRAN SACERDOT PER SEMPRE.
Matí.- Missa.
Vespre.- Josep Martí Solanes Yherla.
Divendres dia 9.- Sant Efrem, diaca.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 10.- Memòria de Santa Maria en dissabte
Matí, 12h: Primeres Comunions.
Vespre (festiva).- Maria Cusí / Margarita García Miñarro / Maria Esteve,
Camila Recasens, Gertrudis Esteve, Ramona Recasens / Josep Badosa i
Carme Sagristà / Jaume Vilà Llopart (17 aniv.) Lola Duran (10è. aniv.) i
espòs Francisco.
Diumenge dia 11.- DIUMENGE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT
9h.- Difunts Casanovas-Tuset./ Saturnino i difunts Belmonte.
12:30h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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L’ESGLÉSIA VA NÉIXER EN SORTIDA,
PER A SER ENVIADA
El Papa Francesc usà aquesta expressió quan en l’any 2014 estava
a Jerusalem i concretament en el Cenacle on, segons la tradició,
Jesús hi celebrà l’últim sopar i també els apòstols hi reberen l’Esperit
Sant, com llengües de foc.
Avui que celebrem la Pentecosta, avui que vivim la solemnitat de la
vinguda de l’Esperit Sant, ens farà bé resseguir aquestes sentides
paraules del Papa en la seva homilia al Cenacle, on entre altres coses
es fixa en el naixement de l’Església, una Església que neix “en
sortida” és a dir “neix per a sortir, per a ser enviada”. El bisbe JoanEnric Vives, en la recent xerrada entre nosaltres en va fer referència.

“És un gran do del Senyor estar aquí reunits, en el Cenacle, on l'Esperit
Sant devallà abundantment sobre Maria i els deixebles. Aquí va néixer
l'Església, i va néixer en sortida. Des d'aquí va sortir, amb el Pa partit
entre les mans, les nafres de Jesús en els ulls, i l'Esperit d'amor en el cor.
En el Cenacle, Jesús ressuscitat, enviat pel Pare, va comunicar el seu
mateix Esperit als Apòstols i amb aquesta força els va enviar a renovar
la faç de la terra. Sortir, marxar, no vol dir oblidar. L'Església en sortida
guarda la memòria del que va succeir aquí; l'Esperit Paràclit li recorda
cada paraula, cada gest, i li revela el seu sentit. El Cenacle ens recorda el
servei, el lavatori dels peus. El Cenacle ens recorda, amb l'Eucaristia, el
sacrifici de la creu. D'aquí parteix l'Església en sortida, animada per l’alè
de l'Esperit. (Homilia del Papa al Cenacle de Jerusalem, maig de 2014).

AQUEST CAP DE SETMANA FAN LA PRIMERA COMUNIÓ
o Dissabte, dia 3, a les 17h.:
Ruth Aymerich Gimeno, Ivan Hernández García, Alba Rosón
Carrasco, Eric Ruiz Peralta, Lucía Sierra Moniz i Genís Talayero
Carrasco.
o Diumenge, dia 4, a les 12:30h.:
Aina Algaba Costa, Eduard Badosa Pedreño, Alba Capdevila
Hernández, Carlos García Risque, Andrea González Ruiz, Judith
Jiménez Gordo, Rafa Jiménez Padró, Martina Marcé Pérez, Jordi
Méndez Sánchez, Marina Molero Aranda i Jana Siñol Medina.
L’enhorabona als nens i als seus pares. Que mantinguin viu el
desig de rebre Jesús en el seu cor!
o

ÚLTIMES PRIMERES COMUNIONS:
Dissabte, dia 10: a les 12h. Confessions nens: aquest
dimarts, a les 18h. Assaigs celebració: divendres vinent, a les
18h.

BAPTISMES:
DISSABTE, DIA 3: Leo Ruiz Peralta, Juan Antonio Moreno Sierra i
Darío Jiménez San Victorino.
DIUMENGE, DIA 4: Thais Capdevila Hernández, Ivet i Helena
Ferrés Llorens.
L’Esgésia us acull amb molta alegria. Que la llum de Crist i de la fe
us acompanyi en el camí de la vida.
REUNIONS
• Dimarts, ales 20:30h: Consell d’Economia
• Dimecres, a les 21h: Consell pastoral arxiprestal
• Dijous a les 19:30h: Voluntaris de les Càritas de l’arxiprestat
a Sant Antoni de Corbera.
• Divendres, a les 21h: Consell pastoral parroquial.
CASAMENT MES DE JUNY: Es casen en la nostra parròquia el
proper 10 de juny, en Javier Martínez Gómez amb Vanesa Cruz
Hernández, veïns d’aquí. PER MOLTS ANYS!
DIUMENGE, DIA 18 DE JUNY: SOLEMNITAT DEL CORPUS
Ja s’està organitzant el treball de catifes pels carrers on ha de passar
la processó. Demanem la col·laboració de més voluntaris per tal que

la nostra festa en honor a Jesús sacramentat sigui digna, popular i
ben participada. Hi haurà la missa a les 18 hores amb la participació
del grup Ítaca. Després la processó eucarística amb els infants de
Primera Comunió. Hi participaran els Gegants de la Vila.
FESTA DE LES GERMANES SERVENTES DE SANT JOSEP:
La festa de Santa Bonifacia Rodríguez Castro, fundadora de las
Siervas de San José, és dimarts, dia 6. Missa a St. Josep a les 19:30
h. Però és aquest diumenge que ho celebren popularment, a la missa
d’11h, dinar familiar a les 14h. al Pi Gros, jocs.... Felicitem als
Laic@s S.S.J. i a tota la família Josefina. Preguem que Déu beneeixi
el seu bon treball a Sant Vicenç.

LA HISTÒRIA QUE CORONA LES HISTÒRIES
Els entesos en comunicació asseguren que és més fàcil convèncer altres
persones explicant-los una història que fent-los un discurs. S’ha demostrat
que les històries mobilitzen molt més el cervell. Per això les utilitzen els líders
de tota mena, els publicitaris, els polítics, els responsables de les grans
corporacions...
Això confirma que Jesús era un gran comunicador. Segons l'Evangeli,
“mai no els parlava si no era en paràboles” (Mt 13, 34). I no només Jesús.
La nostra fe se sustenta en històries. Per mi, els grans eixos de la nostra fe
giren entorn a sis grans històries.
Pel relat de la creació sabem que el món és obra de Déu i que el va
deixar inacabat perquè nosaltres ens en féssim càrrec i completéssim la
seva tasca. Pel relat d'Abraham sabem que Déu el converteix en pare dels
creients per haver demostrat tenir en Ell una confiança radical. Pel relat de
Moisès sabem que Déu vol que el seu poble sigui lliure, però els ensenya
que per accedir a la Terra Promesa cal fer un llarg camí pel desert.
Pel relat del naixement de Jesús sabem que Déu ens estima tant que es
fa un de nosaltres, carn de la nostra carn. Pel relat pasqual sabem que la
mort no té la darrera paraula, que estem cridats a la vida, però que només
hi podem arribar pel camí del dolor i de la mort.
I per coronar els grans esdeveniments que sustenten la nostra fe
necessitem el sisè relat, el de la Pentecosta, la festa que celebrem aquest
cap de setmana. Pel relat de la Pentecosta sabem que l'Esperit és amb
nosaltres per ajudar-nos a vèncer les pors i poder ser testimonis de Jesús.
Necessitem la força de l’Esperit per no defallir en el camí de la fe, en el camí
de la construcció d’una terra nova, en el camí envers la llibertat. La
necessitem per fer front al dolor i a la mort. I és que necessitem sentir-nos
estimats, perquè només així serem capaços d’estimar.
Joan Ferrés i Prats

