Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 1.- Sant Eloi, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Difunts família Torredemer Roig.
Esposos Sebastià i Maria.
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.
Dilluns dia 3.- Sant Francesc Xavier, prevere jesuïta.
Vespre.Dimarts dia 4.- Sant Joan Damascè, prevere i doctor de l’Església.
Matí.- Cinta Cavallé.
Vespre.- Rita Ribé i espòs Josep Canet.
Dimecres dia 5.- Sant Dalmau, bisbe.
Matí.- Francesc Ribas i Asunción Aymerich.
Vespre.Dijous dia 6.- Sant Nicolau, bisbe.
Matí, a les 9h.- Jaume Berenguer Ballester (aniversari mort).
Vespre.- NO HI HA MISSA
Divendres dia 7.- Sant Ambrós, bisbe de Milà i doctor de l’Església.
Matí.- Missa
Vespre (vigília).- Esposos Montserrat Roca i Agustí Castells.
Conxita Casas i Antonio Galofré i Miquel Massana.
Josep Baqués Ollé (20è. aniversari).
Dissabte dia 8.- IMMACULADA CONCEPCIÓ DE LA VERGE MARIA.
9h.- Missa
12:30h.- Conxita Guilera i espòs Joan.
Agustí Castells i Montserrat Roca (5è. aniversari).
11h matí a Sant Roc.- Celebració Paraula i Comunió.
Vespre (festiva).- Esposos Julián i Maria
Diumenge dia 9.- DIUMENGE II D’ADVENT.
9h.- Carme Parés i espòs Vicenç. Maria Carme Poch Mestras.
12:30h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
Maria Montserrat Lunes Borrel (1r. mes)
11h matí a Sant Roc.- Celebració Paraula i Comunió
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L’ADVENT, TEMPS D’ESPERANÇA
Avui comencem l’Any litúrgic, i el comencem amb el temps d’Advent,
temps ben bonic que fa aflorar amb renovada brillantor l’esperança
cristiana. Els nostres cors s’abrusen en sentir les antigues promeses
messiàniques que tensen l’espera en un Déu que se’ns acosta, i se’ns fa
do innaudit en Jesús, el fill de Déu, nascut de dona. I això justament en
un horitzó de sofriment, carències i molta fragilitat. Enmig d’un món que
sembla que no l’espera, que no el sap reconèixer, com aquells deixebles
d’Emmaús que “eren incapaços de reconèixer-lo”.
Potser l’Advent, doncs, no és tant esperar a un que ve de fora, sinó
reconèixer que el qui ha de venir ja el tenim entre nosaltres. Ho deia el
Baptista i a través d’ell ens ho repeteix l’Església en cada Advent. Aquest
és l’Anunci que des de la nit de Nadal no para de ressonar: Us ha nascut
un Salvador. Ja el tenim entre nosaltres. És la causa de la nostra alegria.
Un goig que compartim els creients i que s’expressarà significativament
en les festes de Nadal, i en la seva culminació que és la Pasqua, i cada
diumenge, i és la festa que Déu ha encès en el cor de cada creient.
D’aquest goig compartit en neix l’anunci de la fe, com una
conseqüència natural. Els creients, les parròquies, l’Església porten al cor
un missatge que els crema: “Aneu, anuncieu l’Evangeli!”.
Ara ve Nadal… Tot quedarà en fullaraca si en l’entranya d’aquesta
festa no hi ha el goig de compartir el tresor de la fe i de transmetre’l.
Mn. Anton Roca

 PREGÀRIA JOVE
Avui diumenge, a les 19 hores, a la capella del Santíssim. Estona
de pregària jove a l’estil de Taizé, tot fent camí vers al Nadal.
 SORTIDA CAP DE SETMANA ESPLAI FLOR DE NEU
Durant aquest cap de setmana el Centre d’Esplai Flor de Neu
comparteixen, per grups, una sortida de convivència a diferents
llocs propers. Els hi desitgem una bona estada, tot compartint el
valor de l’amistat, l’alegria i la festa entre joves i infants.
 VETLLA DE LA IMMACULADA
Divendres 7 de desembre, a les 21:30 hores, a la Basílica de la
Mare de Déu de la Mercè, convocada per les delegacions de
Joventut de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Tots els
joves hi són convocats per a compartir una estona de pregària als
peus de la Mare de Déu.
 DISSABTE, DIA 8:
SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ DE MARIA
Missa de vigília a les 20 h. Dia 8: 9 i 12,30 h. A les 20 h. Missa de
vigília de diumenge.
 DIJOUS, DIA 6: Missa única a les 9:00 h.
 DIVENDRES, DIA 7, Misses: 8:00h i 20:00h (de vigília).
 PREGÀRIA PELS PRESOS I EXILIATS:
DILLUNS, DIA 10, A ¼ DE VUIT DEL VESPRE
A ningú ha d’estranyar que a la parròquia es faci una pregària pel
moment que viu el nostre país i amb una referència als qui viuen
una situació de privació de llibertat, sobretot quan a Sant Vicenç hi
tenim un veí que havia estat alcalde del poble i Vicepresident de la
Generalitat. I també hi tenim la seva família. Potser l’estrany fóra
que no ho féssim. Hem pregat per la fam en el món, pels refugiats,
pels cristians perseguits, ecologia i pobresa, etc. ¿no és normal que
la parròquia ofereixi als qui ho desitgin i ho han demanat, un espai
de pregària per a una situació que a molts preocupa, i per unes
persones i un entorn familiar que ho passen molt malament?
Voldríem que fos això: espai de pregària, no pas de política ni de
reivindicació. Compartirem la Paraula, el cant, el silenci i
l’esperança... amb la certesa que ens farà bé resar plegats.

 PREGUEM PELS NOSTRES DIFUNTS
. Casimiro Llorens Capdevila. Morí el passat 26 de novembre,
a l’edat de 87 anys.
. Lluís Bosch Busquet. Morí el passat dia 29, a l’edat de 68
anys.
. Melchor González Fernández. Morí el passat dia 29, a l’edat
de 86 anys
. Maria López Giménez. Morí el passat dia 30, als 95 anys.
Que descansin en la pau del Senyor, i les seves famílies es vegin
confortades per l’esperança cristiana i el nostre afecte.

MÉS ENLLÀ DELS SENTITS I DE LA RAÓ
M’agraden les il·lusions òptiques. Pel que tenen de màgia, però també
perquè ajuden a entendre com funciona el nostre cervell. Internet en va
ple. Entre les més senzilles i conegudes hi ha aquella de les línies
paral·leles que semblen torçades, o aquella en la que dos cercles idèntics
semblen de mides diferents. Per molt que hàgim comprovat la veritat,
quan les tornem a veure no podem evitar tornar a patir la falsa il·lusió.
La ciència, a través de la raó, ens ajuda a entendre per què som víctimes
d’aquestes il·lusions.
Però resulta que la raó també té les seves il·lusions, els seus límits.
Per exemple, els filòsofs medievals varen intentar demostrar a través de
la raó l’existència de Déu, i avui alguns científics intenten demostrar amb
la raó la no-existència. Ni uns ni altres se’n surten, perquè a través de la
raó no podem arribar a aquests nivells de certesa. Les decisions sobre
Déu les hem de prendre en un buit de la raó. Tant els creients com els
ateus ho som “més enllà de la raó”.
Per això m’encanta allò que va dir Maurice Maeterling, intel·lectual
belga, que així com la raó ens ajuda a superar els límits dels sentits, la
fe ens pot ajudar a superar els límits de la raó.
És una invitació excel·lent a l’inici de l’Advent. Els nens es mouen
només pels sentits, pel que veuen, toquen i senten. Els adults de vegades
també, però en el millor dels casos superem el domini dels sentits i ens
movem per la raó. I els creients estem convidats a transcendir els sentits
i la raó. No a negar-los. No a prescindir-ne. A transcendir els seus límits.
A l’Advent els preparem per celebrar que Déu va glorificar el cos humà,
els sentits i la raó en assumir-los a través de Jesús, però que només
assolim la plenitud transcendint-los a través de la fe. Com va fer Ell.
Joan Ferrés Prats

