Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES
MISSES
Dissabte dia 13.- Sant Hilari, bisbe de Poitiers i doctor de l’Església.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Albert Tuset Perals (1r. aniversari).
Julià Ferrés (9è. aniversari) i esposa Isabel i filla Anna.
Diumenge dia 14.- II DIUMENGE DE DURANT L’ANY.
9h.- Rosa Campmany Campmany.
Vicenta Font (2n. aniversari) i espòs Josep.
12:30h.- Esposos Miquel i Dolores y Vicente y Encarnación.
Joan Nicolau Toral.
Josep Mompart i Dolors Arman.
En acció de gràcies.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 15.- Sant Pau ermità.
Vespre.- Eduardo García i esposa Emilia Lozano.
Dimarts dia 16.- Sant Marcel I(, papa i màrtir.
Matí.- Josep Maria Aymerich Costa.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 17.- Sant Antoni, abat.
Matí.- Missa.
Vespre.- Anna Mª Esteve Martí (funeral).
Dijous dia 18.- Santa Margarida d’Hongria.
Matí.- Missa.
Vespre.- Jaume Perals Aymerich (2n. aniversari).
Maria Rosa Sabadell Masip (26è. aniversari).
Divendres dia 19.- Santa Agnès, màrtir.
Matí.- Maria Berenguer (aniversari mort).
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 20.- Sant Sebastià, màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Esposos Antonio Pastor i esposa Margarita Mayor.
Diumenge dia 21.- DIUMENGE 3r. DE DURANT L’ANY.
9h.- Missa
12:30h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
Francisco Sanou i família.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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MESTRE, ¿ON US ALLOTGEU?
“Déu meu, ¿on ets? ¿qui ets? ¿on vius?” Aquests interrogants i altres
de semblants mostren l’anhel i l’angoixa de l’ésser humà per descubrir
Déu, per conèixer-lo i estimar-lo...
L’Evangeli d’avui ens parla del desig d’aquells deixebles de Joan per
conèixer fondament aquell que el Baptista mostra com l’enviat del Pare.
L’Església, continuant la missió de Joan Baptista, va mostrant als homes
i dones de cada generació la figura de Jesús com a fonamental en la
història de cada home i cada dona. Ho ha de fer amb prou força per
desvetllar interès, il.lusió. Joan assenyala Jesús... El camí per trobar Déu
i descobrir el seu misteri passa per l’encontre personal amb Jesús.
No se’ns hauria d’apagar mai l’interès per anar más a fons en el
coneixement de Jesús. Quan més coneguem, més comprendrem, més
estimarem, més serem capaços que ens surti del cor l’anar als germans
i dir: “Hem trobat Déu!”.
Fan falta “joans” que no es cansin de mostrar Jesús com a camí de
trobar Déu. També calen deixebles més motivats en el coneixement
interior de Jesús. Que puguin recordar l’hora feliç que Jesús entrà a la
seva vida i la va canviar. “Eren vora les quatre de la tarda...”
Mn. Anton Roca

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL
Tindrà lloc dijous vinent, dia 18, a les 19 hores.
 A LES PORTES DE SANT VICENÇ MÀRTIR
Pensava si una Festa Major pot aportar alguna novetat que fes
possible celebrar-la amb una nova il·lusió. Algú pot dir, cada any
el mateix? Potser no: Missa de Sant Vicenç, la Mostra amb els
estands mostrant els seus productes o informant de les realitats
vicentines, dels grups solidaris i ONG; 1ª Mostra Internacional de
Pastisseria (alerta diabètics!); també concerts, balls, sardanes,
teatre, Sarsuela, animació infantil... Déu n’hi do!
Penso que tot el que és humà té una pàtina de rutina inevitable,
però que podem superar fàcilment perquè justament els
protagonistes som persones vives, sempre diferents, sempre
capaços de sorprendre’ns i sorprendre als altres. Penso que el
secret està en l’interior de les persones, que podem acollir les
coses, els esdeveniments i els altres des de la indiferància,
desconnectats, o bé amb curiositat, amb bon ànim i deixant-nos
envair per la “novetat” que sempre se’ns ofereix en la persona i els
grups que se’ns acosten.
Posem un exemple: la Missa de Sant Vicenç. Pot ser una missa
més, o pot ser una celebració on jo m’hi sento cridat a acollir el
missatge sempre nou de l’Evangeli fet carn en una home creient
que donà la vida generosament. Pot ser només un mirar enrere i
recordar el sant màrtir, o pot ser una crida a renovar el meu
cristianisme rutinari per esdevenir un cristianisme que venç, que
és viu i contagiós i ple de testimoni. Pot ser un recordar només el
patró que dóna nom a la parròquia i al nostre poble o pot ser una
crida a construir una parròquia més viva i més plena de bons fruits,
i més servidora de l’Evangeli. I a la vegada una ocasió per estimar
més el nostre poble i construir-lo amb l’aportació generosa de tots.
Mn. Anton Roca
DILLUNS, DIA 22 DE GENER: SANT VICENÇ MÀRTIR
11 H. MISSA SOLEMNE, presidida pel Sr. Bisbe de la diòcesi,
Mons. Agustí Cortés Soriano, el qual predicarà l’homilia. Hi
concelebraran els mossens assistents.
Hi participarà l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic.
Les autoritats municipals hi han estat convidades.

 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Núria Tuset Capdevila, que morí el passat
dia 5 de gener, a l’edat de 88 anys. D’entre altres activitats, havia
format part de la coral el Llesamí de la Vicentina. Descansi en la
pau del Senyor i pugui cantar eternament les lloances del Senyor.
 SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
DEL 18 AL 25 DE GENER:
“La vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa” Ex 15, 6.
Pregarem cada dia, en les Eucaristies, per aquesta intenció.

L’EXPERIÈNCIA CRISTIANA COM A VOCACIÓ
Em sedueixen d’una manera especial les lectures de l’Eucaristia
d’aquest cap de setmana, de la mateixa manera que sempre m’ha seduït
conèixer el que hi ha a l’origen de qualsevol gesta humana, individual o
col·lectiva: un poble que lluita per la seva llibertat, un esportista que vol
superar un rècord, un home o una dona decidits a obrir-se camí en el
món de l’art, unes persones que es volen estimar malgrat les dificultats
socials o econòmiques...
Són exemples de reptes, de fites, de desafiaments, i tots tenen un
factor comú en el seu origen: les persones que s’imposen aquestes fites
comencen sempre fent un descobriment, veient una llum, sentint una
veu interior en forma de crida, d’interpel·lació, de repte, experimentant
de sobte que la seva vida no tindrà sentit si no assoleixen aquella fita, si
no responen a aquella crida.
És el cas de Samuel en la primera lectura, i també el dels primers
deixebles a l’Evangeli. Uns deixebles senten la crida en veure
personalment Jesús, uns altres en sentir-ne parlar a un testimoni, Joan.
Ara sabem que la seva vida dedicada íntegrament a Jesús no es pot
entendre sense aquella primera experiència de descobriment, de crida.
Avui hi ha tant de soroll a les nostres vides que és més difícil que
mai sentir-se cridat. I no em refereixo només al soroll extern. També, i
sobretot, a l’intern. I això és greu, perquè no hi ha cap vida intensa sense
vocació, una paraula que prové del llatí, vocare, que significa cridar.
Després de meditar aquestes lectures estic convençut que la meva
fe serà molt més intensa com més cridat em senti i com més sovint
actualitzi a la meva vida l’experiència de sentir-me cridat.
Joan Ferrés i Prats

