
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 15.- Sant Valerià, bisbe.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Dolores Sanjuán (1r. aniv.). 

 Josep Maria Aymerich Costa (2n. aniv.). 
 Antonio Corral (2n. aniv.) / Antoni Mèrida (8è. aniv.). 

 

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. 
 

Dilluns dia 17.- Sant Joan Mata, prevere. 
Vespre.- Maria Montserrat Lunes. 
   Salvador Prats i Sisqueta (28è. aniversari).                                    
 

Dimarts dia 18.- Mare de Déu de l’Esperança. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Magí Casals-Marià Pi.                          
 

Dimecres dia 19.- Sant Nemesi, màrtir. 
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Antonio Vendrell.                                 
 

Dijous dia 20.- Sant Domènec de Silos, abat benedictí. 
Matí.- Antonio Garcés i Encarnación Navarro. 
      Antonio Aguilar. 
      Concepción Rodríguez. 
Vespre.- Esposos Antonio Pastor i Margarita Mayor. 
 

Divendres dia 21.- Sant Pere Canisi, prevere i doctor de l’Església. 
Matí.- Missa.                         
Vespre.- Missa.                   
 

Dissabte dia 22.- Santa Helena, verge clarissa. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Família Martí Tuset / Joan Matas i Anita Ferrés. 

 Anna Maria Esteve (1r. aniversari).                                           
 

Diumenge dia 23.- DIUMENGE IV D’ADVENT / Santa Victòria, verge i màrtir 
9h.- Maria Dolors Prats i Comamala. 
  Marc Valls / Antoni Mèrida / Esposos Domenech Sanou i Maria Vila.                 
12:30h.- Joan Font-Montserrat Mèlich / Anna Maria Esteve Martí (1r. aniv.) 
               (de la seva família i amigues) / Isidre Prats / 
               Josep Boloix Casa (1r. aniversari) i pares Laurentí i Consol .                                            
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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NADAL I CÀRITAS: SIGUEM GENEROSOS! 
 

Diumenge vinent celebrarem a la parròquia la gran col·lecta de Nadal a 
favor de Càritas diocesana. Avui, sortosament, l’Església no té l’exclussiva 
de l’ajuda als germans. Quantes ONG, quantes iniciatives dedicades a ajudar 
els necessitats. Moltes continuen tenint arrels cristianes, d’altres no, però 
què hi fa! I les Administracions també van prenent consciència que l’ajut 
dels qui viuen en la precarietat no és una qüestió aliena a la seva 
responsabilitat. La solidaritat, doncs, està en boca de molts i inspira moltes 
actuacions en el tramat de la nostra societat. Un exemple ben pròxim i actual 
entre nosaltres és la Marató de TV3. I d’això ens en hem d’alegrar. Tot amb 
tot, no n’hi ha per tirar campanes al vol. Reconeguem que vivim en un món 
molt materialista i consumista que constantment ens invita a pensar 
egoísticament en nosaltres, un món amb grans desequilibris socials. Sovint 
passem dels altres i de les seves necessitats. 

Continua entre nosaltres allò que el poeta Joan Salvat- Papasseit plasmà 
en la seva poesía “Nadal”:  

 

(…) Demà, posats a taula, oblidarem als pobres 
- i tan pobres com som- 
Jesús serà nat. 
Ens mirarà un moment a l'hora de les postres 
i després de mirar-nos 
arrencarà a plorar. 

 

La col·lecta de diumenge vinent, els donatius que aquests dies podem 
fer per causes bones, l’ajut a la nostra parròquia, etc.  poden ser una  
resposta de la crida a la solidaritat. Però també han de ser fruit de la caritat, 
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és a dir, de l’amor compromès que arrenca de l’amor de Déu que vol salvar 
tots els homes. És el que celebrarem aquests dies.     
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 

HORARI MISSES DE NADAL 
 

 

 VIGÍLIA, DILLUNS, DIA 24  
• 7h. del vespre: Parròquia de Sant Josep: Missa del 

pollet (missa de vigília) 
Amb la participació dels infants i famílies de catequesi de 
les dues parròquies.  
 

• 11:30 de la nit: Parròquia de Sant Vicenç màrtir: 
MISSA DEL GALL. Participació del grup Ítaca, salms de 
Matines de Nadal. Posterior ressopó de Nadal, compartint 
torrons i altres pastissos nadalencs que aportin els propis 
assistents. Podreu deixar-ho en unes capses situades a 
l’entrada del temple. Gràcies per fer-ho possible!  
 

 DIA DE NADAL, DIMARTS, DIA 25 
• Missa de l’alba:  9 del matí 
• Missa del dia: 12:30h. amb la participació de la Coral  

Llesamí, de la Societat Ciultural La Vicentina. 
 

 

 CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA  
      Dijous vinent, a 2/4 de 9 del vespre, a la nostra parròquia. 
      A Sant Josep (Can Ros): Dimarts, a les 8 del vespre. 
      A Sant Antoni de Pàdua (La Vinyala): Dimecres,  a les 9 vespre. 
 

  BAPTISME, avui diumenge, a les 13:15h. 
       Rebrà el sagrament de la fe la nena Mª Helena Valverde Mallén. 
       L’enhorabona i la nostra pregària per ella. 
 

 “ELS PASTORETS” AL CENTRE: diumenge vinent a les 18h. 
        Bon pròleg per a les festes que s’acosten. Valorem i agraïm l’esforç 

de tots els organitzadors. Hi haurà àngels i dimonis a punta pala, i 
guanyarà el millor, oi que sí, Rovelló? Ens ho faran passar molt bé. 

 

 PESSEBRE A LA NOSTRA PARRÒQUIA   
    Aquest cap de setmana beneirem el Pessebre que un any més, els 

bons  amics i voluntaris de sempre han dut a terme. Gaudim també 
d’un Pessebre a fora, a la plaça, a iniciativa de l’Ajuntament. Moltes 
gràcies a tots per fer visible avui, de tantes maneres, el naixement 
de Jesús.  

 

 DIUMENGE, DIA 30: PESSEBRE VIVENT DE CORBERA 
Sortida: 5 tarda de la Vailet (Mc. Donals).  
Autocar, entrada Pessebre i Sopar a Can Fisa: 40 €.  
Apunteu-vos! Ja som 25!!! 

    
 

LA PREGÀRIA SENSE RELIGIÓ 
 

Als Estats Units hi ha deu milions de persones adultes que practiquen 
de manera regular alguna mena de meditació, una xifra que dobla la dels 
que ho feien fa una dècada. I hi ha quinze milions d’adults que 
practiquen de manera regular el ioga, el doble dels que ho feien l’any 
1999. 

Aquestes dades poden sorprendre, perquè tendim a pensar que les 
esglésies estan cada vegada més buides a causa del materialisme que 
envaeix els països desenvolupats, com si el fracàs de l’Església fos 
perquè les noves generacions no es preocupen per l’esperit. 

Aquestes dades sobre l’increment de la meditació ho semblen 
contradir, fins al punt que el cristià William Johnson, expert en meditació, 
parla d’aquest fenomen secular  com de “la pregària sense religió”. Són 
moltes les persones que mediten cada dia i no creuen en res. 

Com a creient aquest fenomen m’inquieta. ¿Pot ser que, mentre 
empreses com Google, Apple o Nike organitzen sessions de meditació 
per als seus empleats amb la intenció que rendeixin més, els cristians 
ens hàgim allunyat d’aquesta pràctica que abans semblava propietat 
nostra? 

Encara un altre interrogant, una altra inquietud. ¿Pot ser que moltes 
persones estiguin practicant l’experiència de la meditació fora de la fe 
perquè els creients no hem sabut transmetre la fe com a experiència? 
¿Pot ser que posem massa l’accent en el dogma i en la moral i poc o 
gens en una intensa experiència interna de Jesús? 

Trobo que el temps litúrgic de l’Advent és una bona oportunitat per 
fer-me aquestes consideracions. I encara una darrera. Potser hi hauria 
menys persones que practiquessin una “pregària sense religió” si a la 
meva manera de viure la religió hi hagués més pregària. 
 

Joan Ferrés i Prats 


