Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 24.- Nativitat de Sant Jooan Baptista.
Matí, a les 12:00h.- Joan Prats Escala./ Joan Costa Ubach./ Joan Escala
Roca./ Joan Pastor i esposa Eulàlia. / Joan Boltà Nicolau i esposa Maria.
Vespre (festiva).- Joan Marcé Rigol i intenció família./ Joan Torredemer i
esposa Montserrat./ Jaume Romagosa i esposa Lola Sàbat.
Diumenge dia 25.- XII DIUMENGE DEL TEMPS DE DURANT L’ANY.
9h.- Difunts planes Tuset./ Miquel Via i esposa Dolors i Joan Saperas i
esposa Benita. Difunts Gelabert Català.
12:30h.- Avis Castells- Roca i Font-Mèlich./ Isidre Prats./ Carme Cardús
Muñoz (2n. aniver) de les amigues. Magdalena Marcè Prats (6è.
aniversari)./ Joan Vilà i família. Joan Nicolau Toral.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 26.- Sant Pelai.
Vespre.- A Sant Antoni Abat / Antonio Martín Gómez (funeral) i esposa
Antonia Verdejo.
Dimarts dia 27.- Sant Ciril d’Alexandria.
Matí.- Missa.
Vespre- Missa.
Dimecres dia 28.- Sant Irineu, bisbe de Lió.
Matí.- Missa.
Vespre- Missa.
Dijous dia 29.- SANT PERE I SANT PAU, APÒSTOLS.
Matí.- Pere Castells Costa.
Vespre.- Pere Munné Perals i esposa.
Divendres dia 30.- Sants Protomàrtirs de l’Església Romana.
Matí.- Missa
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 1.- Sant Simeó.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Esposos Julián i Maria i esposos Sebastià i Maria.
Diumenge dia 2.- 13è. DIUMENGE DEL TEMPS DE DURANT L’ANY.
9h.- Isabel Luque Ortiz i espòs./ Miquel Pascual Reverter. /
Difunts Sanglas-Ventura.
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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EL CURS S’HA ACABAT,
PERÒ LA VIDA CONTINUA
Sant Joan marca, de fet, el final del curs escolar i, amb ell, de totes
les activitats que es fan al llarg del curs, i marca l’inici de l’estiu. A la nostra
parròquia un grup –l’Hospitalitat de la M.D. de Lourdes- acabarà el curs amb
el colofó de la peregrinació al Santuari de Lourdes… El ritme eclesial segueix
d’alguna manera el ritme de la societat civil, encara que no ben bé igual. La
parròquia continua obrint les seves portes cada dia… els joves de l’Esplai
parroquial Flor de Neu preparen casals i colònies per a l’estiu. Celebrarem
la Festa Major… Tot plegat matisa la idea que a l’estiu tot queda parat pel
que fa a la vida parroquial.
La fi d’un curs és una bona ocasió per a avaluar un treball objectiu:
ens hem reunit, hem fet unes activitats, s’han fet uns serveis concrets, s’han
atès unes persones, etc. etc. Revisant, hom s’adona que les reunions ocupen
un lloc important. Hem d’apreciar el valor de la reunió com una tasca eclesial
important: trobar-se per a compartir, aconsellar, catequitzar, reflexionar,
revisar, celebrar... és tan propi de la comunitat cristiana! A vegades tenim
el perill de catalogar les nostres reunions amb criteris de la societat civil: si
no arriben a ser operatives –pensem- estem perdent el temps. Amb aquest
criteri ens costarà d’entendre una celebració cristiana, una sessió de
catequesi, un compartir vivències. Hi ha un treball de l’Esperit i hi ha un
treball del nostre esperit que no encaixa amb una visió només operativa,
com si la fe es mesurés, només, per les accions externes. Això no treu que

cal revisar –i ara n’és un bon temps- com hem preparat i amb quina actitud
participativa hem assistit a les nostres reunions.
Però la fi d’un curs també ens posa davant d’aquesta evidència: la
vida continua! És tant com dir: el que importa més és la vida. La de l’estiu i
la de l’hivern, la vida més enllà dels cursos i de les reunions. Si les reunions
no porten cap a la vida, a millorar-la, a santificar-la, a viure-la més
profundament, més cristianament..., ¿per a què serveixen? Per això més
enllà dels cursos, la vida continua. I tant els que estan plens de reunions
com els qui no en fan cap, tenen en comú el tresor i el repte d’una vida que
va fent el seu camí: Com vivim? Com anem responent a les crides de Déu?
Quina és la nostra disponibilitat davant dels altres? Com acullim els germans,
per petits que siguin? Com entomem la vida amb els seus misteris de goig i
de dolor? En aquest sentit cal dir que no hi ha cursos ni vacances. Perquè
la vida continua, no hi ha vacances en la nostra vida de fe, en la vida de
pregària, en l’Eucaristia, en el servei als germans.

Mn. Anton Roca

DIJOUS, 29 DE JUNY:
SOLEMNITAT DE SANT PERE I SANT PAU.
Les misses seran, com cada dia, a les 8 h. i 20 h.
PEREGRINACIÓ A LOURDES: del 29 de juny al 3 de juliol
Marxem dijous, amb l’autocar a les 7:00 hores, de la Pl. de
l’Ajuntament. Tornarem dilluns, dia 3, cap a les 7 del vespre. malalts,
voluntaris, pelegrins i grup de joves d’animació viurem plegats uns
dies intensos de fe i convivencia. Units en la pregària!
CONVIVÈNCIES D’ESCOLANS
Uns 8 escolans de la parròquia, juntament amb en Jordi Mondragon,
participaran, del dimecres 5 al dissabte 8 de juliol en les
Convivències que cada any s’organitzen a la casa dels Maristes de
Llinars del Vallès. Els hi desitgem que aprofitin aquests dies per a la
convivencia, l’esplai i la formació.
BAPTISMES
Dia 23: Elsa Martín Pombo
Dia 25: Derek Romero Valero. Benvingudes a l’Església de Déu!

CASAMENTS EN EL MES DE JULIOL
Es casen a la nostra parròquia: Ion-Mar Sebastià Calvillo amb Raquel
López Velasco, veïns d’aquí. Albert Ferrer Chavarria amb Paula Prats
Llorenç, fills i veïns d’aquí. Jordi Fernández Rodríguez, de Barcelona i veí
d’aquí, amb Aida Gabaldà Gallego, filla i veïna d’aquí. Daniel Rodríguez
Ruedas amb Meritxell Delarosa Gómez, veïns d’aquí.
A tots els desitgem que el sagrament els enforteixi en el seu amor i
fidelitat.

ELS FOCS DE SANT JOAN
Alguns historiadors consideren que les festes populars que ara
anomenem de sant Joan tenen uns cinc segles d’existència. Fa molt de
temps l’Església va decidir que aquestes festes, que se celebraven amb
motiu del solstici de l’estiu (dos dies més tard, de fet), es convertirien en la
festa de sant Joan Baptista.
Les tradicions populars que s’han anat transmetent al llarg dels segles
són d’arrel pagana. Procedien dels països del nord del món. Des d’allà es
van anar estenent per tot arreu. Tot i ser d’origen pagà, però, tenen una
connexió molt potent amb l’esperit de la fe cristiana. Duen incorporats
alguns dels símbols més potents de l’experiència cristiana: el foc i la llum.
Es maco pensar que podem gaudir de rituals festius populars i alhora
potenciar els sentiments que són a la base de la nostra fe.
Des de fa segles, per aquestes dates la gent s’ha estat aplegant al
voltant de les fogueres, unes fogueres en les que hi havia un afany lúdic,
però també una voluntat reivindicativa: la de vèncer la nit i superar la fosca.
Som al voltant del solstici de l’estiu i, en conseqüència, en el moment
de l’any en què la nit és més curta, però encara no en tenim prou: volem
derrotar la nit, volem que no hi hagi nit. Celebrem, doncs, a la nit, la
superació de la nit, convertida en dia. És la festa del foc i de la llum, símbols
claus de l’experiència cristiana, símbols del Crist que ens ajuda a derrotar la
fosca, perquè és la llum del món.
Però encara hi ha més simbolismes. Durant segles s’ha aprofitat la festa
de sant Joan per fer net a les cases, per desfer-se de les noses. Els trastos
vells, els destorbs, servien per alimentar les fogueres, permetien fer un foc
nou. El simbolisme cristià és clar: les cendres del que necessita ser destruït
en nosaltres ens permeten veure la llum. Gràcies a Crist el pitjor de nosaltres
troba una oportunitat per ser transformat.

Joan Ferrés i Prats

