Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES
MISSES
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.
Dilluns dia 10.- Santa Eulàlia de Mèrida, verge i màrtir.
Vespre.- Família Prat-Salvans.
Dimarts dia 11.- Sant Damas I, papa.
Matí.- Maria Montserrat Lunes.
Vespre.- P. Josep Bosch Benejam, salesià.
Dimecres dia 12.- Santa Joana Francesca de Chantal, religiosa viuda.
Matí.- Just Amigó.
Vespre.- Rodolfo Sánchez.
Dijous dia 13.- Santa Llúcia, verge i màrtir.
Matí.- Sor Lucía (30è. aniversari).
Vespre.- Joan Coll Barceló (aniversari).
Divendres dia 14.- Sant Joan de la Creu, prevere i doctor de l’Església.
Matí.- En record d’uns esposos difunts.
Vespre.- Mn. Josep M. Puxan.
Dissabte dia 15.- Sant Valerià, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Dolores Sanjuán (1r. aniversari).
Josep Maria Aymerich Costa (2n. aniversari).
Diumenge dia 16.- DIUMENGE III D’ADVENT / Sant Josep Manyanet,
prevere i fundador dels Fills i Filles de la Sagrada Família.
9h.- Planas-Tuset / Antonia Tudela i espòs Pepito / Marc Valls.
12:30h.- Mn. Agustí Segura.
11h matí a Sant Roc.- Celebració Paraula i Comunió.
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ADVENT: EL CALIU DE CASA
Quan ve Nadal, sembla que valorem més que mai el caliu de la llar,
en tots els aspectes. I no és pura sensibleria. El Nadal porta una
enyorança d’allò que voldríem tot l’any, potser d’allò que ja hem perdut
i enyorem i procurem viure-ho ni que sigui un dia, unes festes... Anem
fent el nostre camí per la vida, sovint molt sols. Cal aprendre a assumir
el camí que jo sol he de fer i que ningú no pot fer per mi, però que n’és
de diferent fer-lo acomboiat pel caliu d’un entorn que pot ser la família,
els amics, la comunitat cristiana...
Quan parlem del camí de la fe, passa quelcom de semblant. Molts
cristians, de fet, han renunciat al caliu de la llar, que és l’Església.
Compartim una mateixa fe: en Déu Pare, en Jesús, el Fill de Déu, en
l’acció de l’Esperit Sant... però són molts els qui no se senten membres
de l’Església i renuncien al caliu de la celebració, dels sagraments, de la
joia de formar part del Poble de Déu, com oblidant que Crist ha vingut a
aplegar-se un Poble que ple del seu Esperit, lloï Déu i sigui primícia de la
humanitat reunida entorn de Crist. És veritat que també és un poble amb
membres pecadors. Està integrat per persones humanes, amb els seus
defectes i errors.
L’Església, en molts sectors, està despretigiada. Sobretot quan només
se la descriu humanament: un grup de pressió, un poder fàctic, una
ideologia... Sovint se la redueix a la jerarquia, sovint es contraposa poble
i jerarquia, com si es tractés de dos bàndols: bons i dolents. Oblidem la
bonica i fonda definició de l’Església: Sagrament universal de Salvació.

Tots voldríem una Església més purificada, més servidora, més
reconciliadora i ben independent de tot poder, de tota política... Volem
uns pastors segons el cor de Déu. La dimensió crítica en el si de l’Església
no està pas prohibida. Però el que se’ns proposa és “caminar junts” (això
vol dir la paraula “sinodalitat”) el camí és el de la comunió, és sentir-nos
i viure, no fora, ni al marge, ni contra, sinó dintre de “la casa”. Fora de
la llar, talment com si fóssim orfes, és difícil percebre el caliu, és a dir,
tot el que la fe ens dóna.
Quan en la nostra dioòcesi se’ns proposa “Fer camí en comunió” deu
ser perquè tots plegats afermem aquest lligam eclesial i a la vegada
ajudem a molts que viuen com a normal un cristianisme sense Església
a que puguin retrobar la joia de viure la fe no en l’orfendat, sinó en el
caliu de la casa.
L’Advent omple de caliu la vida cristiana: s’anuncia una presència, es
prepara la casa, tota l’Església en la seva litúrgia posa l’accent en el que
és important: Déu ve a preparar-se un poble. Déu ve a omplir la casa de
caliu. Visquem contents la nostra pertinença a l’Església. Visquem-la amb
una vida eclesial intensa, participant de la seva vida sacramental, i amb
una vida de fe testimoniada en les obres.
Mn. Anton Roca

 ESPAI DE PREGÀRIA: DILLUNS, DIA 10, A LES 19:15 H.
PEL NOSTRE PAÍS, PELS PRESOS I EXILIATS I LLURS
FAMILIARS
Per la caritat i la misericòrdia que tant queden afirmades en
l’Evangeli: unim-nos i preguem!
 REUNIONS
• CONSELL PASTORAL PARROQUIAL:
Aquest dilluns, a les 9 del vespre.
•

CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL
Aquest dimecres, a les 9 del vespre

•

CATEQUESI D’ADULTS:
ACOSTEM-NOS A L’EVANGELI DE LLUC
Aquest dijous, dia 13, a les 9 del vespre al Casal.
La figura de Crist i de l’Església a través de l’Evangeli de
Sant Lluc. Obert a totes les persones interessades.

 BAPTISME, DIA 9 DE DESEMBRE:
Ha estat batejat Alejandro Rodrigo Muñoz. Per molts anys!
 SORTIDA AL PESSEBRE VIVENT DE CORBERA
Diumenge, dia 30 de desembre a la tarda.
Sortida de la Pl de l’Ajuntament, a les 5 de la tarda. Visita parròquia
Sta. Maria de Corbera, Pessebre Vivent (sessió de les 7 tarda) i
sopar (caldo, pa amb tomàquet, torrons...) al restaurant Fisa.
Diumenge vinent informarem del preu i començarà la inscripció.
 DINAR NADALENC DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES
Diumenge vinent, a Barcelona, per ajudar el treball que fa
l’Hospitalitat i per a trobar-nos totes les delegacions que fan
possible aquesta realitat.

ELS VALORS DE LA DONA, ELS VALORS DE MARIA
Diuen els experts que els humans hem viscut 84.000 generacions com
a caçadors-recol·lectors, 7 generacions a l’era industrial i només 2 a l’era
digital. Vivim, doncs, com a digitals, però amb un cervell de caçadorsrecol·lectors. I diuen que en aquella era llunyana la supervivència va ser
possible gràcies a què els humans distingien entre nosaltres i ells.
Nosaltres eren la família, la tribu. Ells eren els desconeguts, els estranys.
Doncs bé, durant milers d’anys es varen diferenciar les funcions:
l’home es cuidava dels problemes derivats dels ells (defensar la tribu de
les amenaces, dels perills, pel que calia coratge i agressivitat), i la dona
del nosaltres (protegir, tenir cura, fer créixer, pel que calia sensibilitat i
tendresa).
Avui no hi ha ells, en el sentit que els desconeguts o estrangers no
representen una amenaça o un perill per a les nostres vides. La funció
tradicional de l’home ha quedat, doncs, obsoleta. Avui ens calen més
que mai els valors tradicionals de la dona. El present i el futur són
femenins.
Maria, a la que els cristians considerem la dona per excel·lència, ens
hauria d’ajudar a recuperar aquests valors genuïns, de present i de futur:
tenir cura, protegir, comprendre, tenir empatia i tendresa, ajudar a
créixer, estimar, conciliar.
Aquest cap de setmana coincideixen la celebració de la festa de Maria
i el segon diumenge d’Advent. És una feliç coincidència, perquè els valors
de la dona, els valors de Maria, són també els valors de l’Advent:
preparar els camins, aplanar les rutes, remoure tots els obstacles per
poder acollir, per poder veure i viure la salvació de Déu.
Joan Ferrés i Prats

