Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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. E. E. P. i avis Juan i Brígida.
Diumenge dia 11.- DIUMENGE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT.
9h.- Difunts Casanovas-Tuset./ Saturnino i difunts Belmonte. Antonio
Sanromà Parellada.
12:30h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 12.- Sant Onofre, ermità.
19.15h.- Espai de Pregària en el mes del Sagrat Cor.
20h.- Missa. Jaume Vilà i família. Alba.
Dimarts dia 13.- Sant Antoni de Pàdua.
Matí.- Missa
Vespre, a les 20:15h: Missa.- Antonia Lucas Aragonés. Anton Roig; Ton
Canals i fill Antonio.
Dimecres dia 14.- Sant Eliseu, profeta.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dijous dia 15.- Santa Maria Micaela del Santíssim Sagrament.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa. Josep M. Aymerich Costa.
Divendres dia 16.- Sant Aurelià, bisbe d’Arlés.
Matí.- Missa. Per demanar una gràcia.
Vespre.- Missa. Difunts família Reverter-Margarit.
Dissabte dia 17.- Sant Ismael, màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Josep M. Sanglas Casas. Lluís Parellada (36 aniv.), esposa
Marta i fill. Isidre i Josep Tarralba.
Diumenge dia 18.- SOLEMNITAT DEL COS I LA SANG DE CRIST.
9h.- Antònia, Antònio i Lluís Tudela./ Difunts Roca Fontanals./ Difunts
família Aragall./ Jaume Perals Aymerich./ Jaume Presas Gil.
12:30h.- Francesc Folqué i Concepció Nicolau.
18h.- MISSA SOLEMNE I PROCESSÓ
EUCARISTIA.- Vicenç Font (40 aniv.) i esposa Carme.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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QUÈ HI ANEM A FER A LOURDES?
Del 29 de juny al 3 de juliol amb la Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes, malalts, voluntaris, pelegrins, joves animadors omplirem l’autocar
que de Sant Vicenç ens portarà a Lourdes.
Lourdes –Lorda en occità- és un poble, de poc més de 15.000 habitants,
que pertany al Departament dels Alts Pirineus i està regat pel riu Gave.
Però seria poc conegut si no fos perquè avui és un centre de peregri-nació
mundial de l’Església Catòlica. És un centre de veneració de la Mare de Déu
perquè allí s’aparagué a una noia: Bernardeta Soubirous. Era l’11 de febrer
de 1858.
Lourdes, doncs, és lloc de pregària, de silenci… Lloc de trobada i lloc de
recerca. Lloc on hom busca la llum de la fe, l’aigua de la vida… La gruta és
fosca però la fe il.lumina…
Potser hom hi va una mica fred, però el testimoni de fe, el fervor de
molts pelegrins, els cants devots, la presència del sofriment en tants malalts
i l’estol de molts voluntaris… tot invita a pensar, tot interpel.la, tot et porta
a retrobar-te amb tu mateix, amb els altres, amb el món del sofriment, amb
Déu.
A vegades se simplifica el que significa Lourdes. Per a alguns és només
anar a buscar el miracle per a un mateix, per al familiar o amic. I no
desestimem els testimonis de guaricions al llarg d’aquests més de 150
anys… Però el gran miracle del qual Lourdes n’és testimoni és el de la fe:
d’una fe retrobada i sobretot d’una fe enfortida. Són molts els malalts que
tornen de Lourdes amb les mateixes dolències però molt reconfortats. I són
molts els qui veient de prop el món dels malalts tornen impactats pel

tetimoni que han rebut. Hi ha qui el sofriment el revolta i l’allunya de Déu,
però també es dóna el cas contrari: el sofriment l’acosta al Déu que en Jesús
ens ajuda a portar les creus que ens surten a l’encontre, al llarg de la vida,
amb l’esperança de la glorificació.
Portem al cor els malalts que hi participaran, però també tanta gent
malalta de Sant Vicenç, de les nostres famílies, tantes persones grans
impedides a casa seva o a les moltes residències del nostre poble. Pregarem
per elles, per la seva salut corporal i espiritual. I pregarem perquè en la
nostra parròquia el servei d’atenció als malalts es pugui fer gràcies a molts
voluntaris i voluntàries que han après de Jesús a estar prop dels malalts i
acompanyar-los.
Mn. Anton Roca

ÚLTIMES PRIMERES COMUNIONS:
o Dissabte, dia 10: a les 12h. Han fet la Primera Comunió:
Nayara Andrades Ramos, Iker Calero García, Pol Cases Farràs,
Yanira Fresno Julián, Judith López Martínez, Kevin Pérez
Salguero, Pau Trujillo Ribó, Aroa Vico González i Pablo Villarubia
Canas.
BAPTISMES: Aquest diumenge dia 11, rebran el Baptisme les
nenes: Miriam Parejo Aranda i Lara Díaz Andreu.
CONDOLENÇA
La donem als familiars de Mª Rosa Agudo Rodríguez, soltera, que
morí als 50 anys, el passat dia 2. Descansi en la pau del Senyor.
DIUMENGE VINENT: SOLEMNITAT DEL CORPUS
Horari de diumenge, afegint la Missa solemne amb Processó
Eucarística a les 6 de la tarda. L’Església desitja que els fidels
s’ajuntin a l’entorn de la missa solemne i donin un testimoni d’unitat,
de fervor i de pietat davant el Santíssim Sagrament. Festa
d’homenatge al Senyor present en l’Eucaristia. Per això els infants
de la catequesi hi participaran, amb el protagonisme dels qui acaben
de fer la Primera Comunió, amb els vestits de la festa.
Agraïm tots els qui col·laboraran en l’esplendor de la festa: Grup
Ítaca, cantants, Gegants, i els voluntaris amb les seves catifes. Es
poden posar domassos als balcons, i tota mena de decoració floral
en el recorregut de la processó.

ESPAI DE PREGÀRIA:
“Oh Cor que tant m’haveu estimat!””
Demà, dia 12 –segon dilluns de mes– en el nostre Espai de
Pregària (de 19:15h. fins a la missa a les 20h.) Farem Exposició
del Santíssim i mes del Sagrat Cor.

CORPUS, DIA DE LA CARITAT:
COL·LECTA EXTRA DE CÀRITAS DIOCESANA

AL VOLTANT DEL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ
Permeteu-me que aquesta vegada faci referència als sentiments que
ens provoca un esdeveniment del nostre entorn familiar. Vull creure que són
sentiments que compartim moltes persones cristianes.
Aquest cap de setmana la nostra filla gran, la Mireia, rebrà el sagrament
de la Confirmació. Com a pares creients, estem contents que una filla
adolescent rebi el sagrament, i que ho faci de manera lliure, sense cap tipus
de pressió. Ens omple de satisfacció que una filla nostra comparteixi unes
creences i unes vivències que han estat claus per donar sentit i plenitud a
les nostres vides personals i com a parella.
Però no podem evitar que, juntament amb l’alegria, ens envaeixi un
sentiment de por o, si més no, d'inseguretat o incertesa. Ara mateix les noies
i els nois que rebran la Confirmació se senten, com a creients, una excepció,
una minoria, una colla de joves que van contra corrent. I si pensem en el
futur, intuïm que els entorns en els que es mouran no els ajudaran a
mantenir i alimentar la seva fe. Segurament serà més aviat el contrari.
Som conscients que el nostre deure com a pares creients és actuar com
a contrapès de l’entorn, que tenim l'obligació d'ajudar-la amb el nostre
testimoni, amb les nostres paraules i les nostres vides. Però també en aquest
deure ens sentim febles, insegurs i, de vegades, poc competents.
Aquest cúmul de sentiments, de pors i d’incerteses, just en la setmana
de la Pentecosta, ens recorda l’escena dels deixebles tancats en el cenacle,
febles i atemorits, per por dels jueus. Com ells, reconeixem que necessitem
una Pentecosta a les nostres vides, necessitem que la força de l'Esperit
compensi les nostres debilitats.
Vine, Esperit Sant i dóna’ns a tots, a elles i ells i a nosaltres, la força
que tant necessitem. Ajuda’ns a viure la fe i a donar-ne testimoni. Ajuda’ns
a arribar on nosaltres sols mai no arribaríem.
Joan Ferrés i Prats

