Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES
MISSES
Dissabte dia 24.- Sant Andreu Dung-Lac, prevere i companys màrtirs.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joan Marcè Rigol i família.
Annita Ferrés (3r. aniv) i Joan Matas.
Diumenge dia 25.- SOLEMNITAT DE JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN / Santa
Caterina, verge i màrtir.
9h.- Esposos Miquel Via i Dolors; esposos Joan Saperas i Benita.
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.
Caterina Ubach i Lluís Costa
Isidre Prats (13è. aniversari)
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 26.- Sant Silvestre, abat i fundador.
Vespre.- Missa.
Dimarts dia 27.- Mare de Déu de la Medalla Miraculosa.
Matí.- Josep Nicolau Surià.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 28.- Sant Ruf, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dijous dia 29.- Sant Sadurní, bisbe i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 30.- Sant Andreu, apòstol.
Matí.- Missa.
Vespre.- Pere Cerdà (natalici).
Dissabte dia 1.- Sant Eloi, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Difunts família Torredemer Roig.
Diumenge dia 2.- DIUMENGE I D’ADVENT.
9h.- Saturnino Belmonte Ibañez (sant).
Maria Bosch – Agustí Caralt i altres difunts de la família.
12:30h.- Manel Vèlez Troya (5è. aniversari) i germans Brígida, Francesc i
Eugeni.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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SOLEMNITAT DE JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN / B
25 DE NOVEMBRE DE 2018

DESPRÉS DE L’ORDENACIÓ…
Després de l’ordenació diaconal, del passat diumenge, m’agradaria
compartir amb vosaltres unes breus paraules de la vivència d’aquella tarda
freda i plujosa:
Va ser una setmana intensa, un dia molt intens: atrafegat per acabar de
preparar coses, d’organitzar... el possible perquè tot estigués a punt per
viure aquell moment tan especial.
Una hora abans de començar la celebració, la gent anava arribant, mica
en mica l’església es va anar omplint fins al punt en que es va quedar petita.
Nervis, emocions, caliu, fruit de la comunitat cristiana present que
m’acompanyava... aquestes són les reaccions que durant la celebració vaig
viure, ah... i tot això estant en un núvol! Em vaig anar deixant portar per tot
el que succeïa, sentia el cor com bategava amb ganes, com si m’anés a
esclatar! Cada moment va ser especial, la música, les paraules, les mirades
tendres i plenes d’emocions que la gent em transmetia... quelcom
inexplicable!
És un gran regal haver pogut rebre el ministeri del diaconat, si voleu que
us sigui sincer encara no m’ho crec. No hi ha paraules per expressar-ho.
Semblava quelcom “impossible” arribar fins aquí, un llarg camí per endavant.
Ser diaca no és un honor, ni un privilegi, ni un premi, ni un prestigi, ni
un assumpte de poder. El Papa sant Pau VI va dir que el diaca és “animador
del servei” de tots els fidels. Com un signe del Crist Servidor, el diaca, ha de
mostrar en el seu ministeri l’enllaç de l’altar amb la taula de la vida

quotidiana, especialment la taula dels pobres i dels més necessitats, que són
els més importants en el Regne de Déu.
Agraeixo a Déu per haver-me cridat a esdevenir diaca, “servidor” del
germans i per donar-me l’empenta per dir-li “Sí”, com Maria, més enllà de
les meves pors i desconfiances.
Agraeixo a la comunitat cristiana de Sant Vicenç dels Horts per
acompanyar-me aquella tarda, malgrat el mal temps, i durant aquests
quatre anys des de que vaig arribar a casa vostra i em vàreu rebre amb els
braços oberts. Que per molts anys puguem seguir compartint aquest caliu
fraternal que ens uneix com a comunitat cristiana.

 CONDOLENÇA
La donem als familiars de José Morato Molina, de 53 anys, que morí
el passat dia 21. Descansi en pau.

Mn. Jordi Mondragon

DIUMENGE VINENT, DIA 2, AL MIGDIA: MISSA FAMILIAR

El curset bíblic que el curs passat era només per a catequistes, ara
l’ampliem a tots els interessats. Primera reunió, al Casal: Dijous, 13
de desembre, a les 21h.

AVUI, DIUMENGE DIA 25, 18H, A LA CATEDRAL DE SANT
FELIU: EUCARISTIA D’ACCIÓ DE GRÀCIES

MOTIVATS
 DIUMENGE VINENT, ESTRENA OFICIAL DEL DIACONAT.
A la missa del migdia, exercirà de diaca assistent Mn. Jordi, amb la
proclamació de l’Evangeli i la predicació.
En acabar el felicitarem i li farem ofrena d’uns regals, que són fruit
del que els feligresos han donat i una mostra de la nostra estima i
agraïment.
 50 ANYS DE CASATS
A la missa de diumenge vinent, dia 2 de desembre, hi han estat
convidats els qui enguany han fet 50 anys de casats. Els felicitem i
ens unim a la seva acció de gràcies.
 S’INICIEN ELS GRUPS DE LITÚRGIA I DE CATEQUESI
BÍBLICA
Després de l’Assemblea iniciem aquests grups que ja hi erenpresents
el curs passat i que ara volem oferir a tots els interessats, amb unes
novetats que ara presentem:
1. Grup de litúrgia: Adreçat a tots els qui estan interessats en el
coneixement i millora de les nostres celebracions litúrgiques com a
vivència de fe i vida comunitària. Hi són convidats tots els qui
participen en la litúrgia com a lectors i altres serveis i tots els qui
volen alimentar la seva fe en la celebració dominical. Reunió
mensual. Primera reunió: aquest dimecres, dia 28, a les 9
del vespre al Casal. Tema: L’any litúrgic, l’Advent i Nadal.
2. GRUP DE CATEQUESI BÍBLICA: Adreçat a tots els qui vulguin
reflexionar sobre la seva fe. Catequesi d’adults partint de la Bíblia
i, concretament aquest any, de l’Evangeli de Lluc, evangeli que ens
acompanyarà al llarg del nou Any Litúrgic.

Una tarda jo conduïa el cotxe a tocar del mar. En els seients del darrera
hi havia els meus tres fills. Veient la força impetuosa de les onades, el mitjà,
el Joan, va fer un comentari entusiasmat. Al seu costat la germana gran, la
Mireia, va reaccionar amb indiferència:
- Que motivat!!
Em va sorprendre aquella reacció. Em va sobtar que la Mireia parlés de
manera pejorativa de la motivació. Un dels temes en els que jo treballo és
precisament el les emocions i la motivació. Les persones ens movem per
emocions. Una persona, una idea o un valor només ens motiva si té una
càrrega emocional per a nosaltres, si ens apassiona. A la vida es pot estar
motivat per una persona, s per una feina, per una afició, per una il·lusió,
per un valor, per una creença...
No em va costar entendre la reacció de la Mireia. Cadascú ens movem
per unes motivacions específiques, diferenciades, i només podem influir a
una altra persona si li parlem, no des del que ens motiva a nosaltres, sinó
des del que la motiva a ella.
Jesús n’és un exemple excel·lent. A un cec de naixement li parla primer
del que preocupa al cec, de l’absència de llum, i només després li diu que
Ell és la Llum del món. A unes persones afamades els parla primer del pa i
els n’ofereix, i només després els diu que Ell és el Pa de vida. Davant d’un
amic mort i de la seva família afligida, torna primer la vida al mort i només
després els diu que Ell és la Vida veritable.
Com a pares i mares, com a educadors, com a creients que desitgem
compartir la nostra fe, només podrem influir en una persona si primer
detectem què és el que la motiva i després ho connectem amb el que li
volem comunicar.
Joan Ferrés i Prats

