Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 14.- Sant Joan de la Creu, religiós , místic i poeta.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Esposos Pau Bayés i Rosa Olivella
Diumenge dia 15.- DIUMENGE TERCER D’ADVENT (diumenge “Gaudete”)
9h.- Josep Mª Aymerich Costa (3r. aniversari)
12:30h.- Antoni Mèrida (9è. aniversari). /
Isabel Parra Pallarès (Vda. Maymó)
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 16.- Sant Josep Manyanet, prevere
Vespre.- Missa
Dimarts dia 17.- Sant Joan Mata, prevere
Matí.- Missa
Vespre.- Missa
Dimecres dia 18.- Mare de Déu de l’Esperança
Matí.- Missa
Vespre.- Missa.
Dijous dia 19.- Sant Sant Nemesi, màrtir
Matí.- Missa
Vespre.- Missa
Divendres dia 20.- Sant Sant Domènec de Silos, abat benedictí.
Matí.- Antonio Aguilar i Concepción Rodríguez
Vespre.- Esposos Antonio Pastor i Margarita Mayor.
Dissabte dia 21.- Sant Pere Canisi, prevere i doctor de l’Església.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Anna Mª Esteve Martí (2n. aniversari)
Esposos Francisco Boada i Catarina Llinàs.
Diumenge dia 22.- DIUMENGE QUART D’ADVENT
9h.- Família Martí Tuset.
Josep Boloix (2n. aniversari) i pares Laurentí i Consol.
12:30h.- Maria Dolors Prats Comamala.
Anna Mª Esteve Martí (2n. aniversari).
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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¿SOU VÓS EL QUI HEU DE VENIR?
El precursor prepara, sembra... Està en funció del qui arribarà o
d’allò que es pretén instaurar. La seva temptació és la de suplantar,
predicar-se a si mateix, oblidar que el seu servei no se centra en ell
mateix... Oh si els cristians i l’Església no perdéssim de vista que som
precursors de Crist! A vegades el precursor pot sentir que la seva missió ha
fracassat, sobretot si es troba sol, sense la comprensió dels altres, a la
presó, com Joan... És natural que llavors hom es pregunti pel sentit de la
seva vida i missió. Això li va passar a Joan Baptista, quan comprova que
les obres de Jesús no acreditaven la seva messianitat, sinó que
decepcionaven els seus compatriotes; quan constata que el poble no es
convertia; quan creixien els conflictes amb les autoritats... Joan, com a
precursor, experimentà el dubte i l’angoixa.
La resposta de Jesús, com a resposta evangèlica, orienta a Joan i a
tots els cristians, que potser ens hem fet il·lusions o esperàvem o ens
agradarien que les coses fossin d’una altra manera. Ens agradaria, potser,
que el cristianisme fos prepotent, ple de miracles, que s’imposés, exitós...
Però no és així. L’era messiànica, segons el llibre d’Isaïes, es caracteritza
per un estil diferent: obres d’alliberament i salvació. Jesús, a la pregunta
de Joan, es remet a les seves obres. La resposta de Jesús pot defraudar –
i, de fet, defrauda- ja que el cristianisme no pretén tant anorrear, sinó

recompondre; no és revenja, sinó perdó. Així ho entén la primera lectura
d’Isaïes: el Messies vindrà a donar vida.
L’evangelització sempre va acompanyada de signes concrets d’amor i
solidaritat. El cristià és un precursor que prepara l’arribada del regne de
Déu. ¿Ho sóc jo? ¿Quins signes d’amor i solidaritat acompanyen la meva
vida?

pàgines de la Sagrada Escriptura. La contemplació de l'escena del
Nadal ens convida a posar-nos espiritualment en camí, atrets per la
humilitat d'Aquell que s'ha fet home per a trobar cada home.
 CONDOLENÇA
La donem a la família de Lluís Parellada i Fortuny que morí el passat dia
11, a l’edat de 92 anys. Ha lliurat un bon combat, ha acabat la cursa,
ha conservat la fe. Que ara descansi en la pau del Senyor.
 DIJOUS TARDA, A LA PARRÒQUIA: CONCERTS DE NADAL
de l’escola de la Immaculada (15 h.) i Escola de Música (18 h.).

 DIUMENGE VINENT: COL·LECTA EXTRA DE CÀRITAS
DIOCESANA AMB MOTIU DEL NADAL.
El Nadal és una festa que sempre convida a acollir Crist en tantes
persones que necessiten ser ajudades. Trobareu més informació de
Càritas diocesana i interparroquial a l’interior d’aquest Full. Llegiulo i siguem generosos! Gràcies al col·legi Immaculada pels aliments
recollits pels infants. S’admeten aliments per ajudar els pobres!
 CELEBRACIONS PENITENCIALS
Parròquia Sant Vicenç màrtir: Dijous vinent, a les 20,30 h.
Parròquia St. Josep: Dimarts vinent, a les 20 h.
Parròquia St. Antoni de Pàdua: Dimecres, a les 21 h.

HORARI MISSES DE NADAL



•

VIGÍLIA, DIMARTS, DIA 24: 19h.: Parròquia de
Sant Josep: Missa del pollet (missa de vigília)

•

11:30 de la nit: Parròquia de Sant Vicenç màrtir:
MISSA DEL GALL. Participació del grup Ítaca, Matines i
Eucaristia. Posterior ressopó de Nadal.

•

DIA DE NADAL, DIMECRES, DIA 25: MISSES 9 H.
I 12,30 H. amb la participació de la Coral Llesamí, de la
Societat cultural La Vicentina.

ELPESSEBRE DE LA PARRÒQUIA
Aquest cap de setmana beneïm i inaugurem el Pessebre que com
cada any, un grup de voluntaris l’han fet possible. Ho agraïm i ho
valorem. Ha dit el papa Francesc: “El bell signe del pessebre, tan
estimat pel poble cristià, causa sempre sorpresa i admiració. La
representació de l'esdeveniment del naixement de Jesús equival a
anunciar el misteri de l'encarnació del Fill de Déu amb senzillesa i
alegria. El pessebre és com un Evangeli viu, que sorgeix de les

 PREGÀRIA JOVE: AQUEST DIUMENGE, DIA 15, A LES 19 H.

L’ADVERSITAT COM A OPORTUNITAT
L’escriptor britànic Arthur Conan Doyle va patir un greu entrebanc
a l’inici de la seva carrera literària. Va perdre el seu primer manuscrit, la
novel·la en la que creava el personatge de Sherlock Holmes, que amb els
anys havia de ser el detectiu més conegut a tot el món. Va tenir un disgust
monumental, perquè mai no va trobar aquell manuscrit. Va haver de tornar
a escriure la novel·la des de zero.
Quan ja era gran, Conan Doyle parlava així d’aquella adversitat: «La
pena que vaig sentir quan vaig perdre aquell manuscrit no és res
comparada amb l’horror que sentiria ara si aparegués i algú el publiqués».
Crec que tots els que ja tenim uns quants anys hem viscut alguna
experiència similar. Jo confesso de vegades a les persones més properes
que el millor que m’ha passat a la vida, tant en l’àmbit personal com en el
professional, ha estat conseqüència de fets que en un primer moment em
van semblar una adversitat. És a dir, que el que m’ha fet créixer més com
a professional, com a persona i com a cristià no han estat els moments de
felicitat sinó els d’adversitat. Utilitzant les grans metàfores de la fe cristiana,
no he arribat mai a una terra promesa sense haver travessat un desert, mai
no he aconseguit créixer en la vida sense assumir alguna mort.
Això no vol dir que m’estimi més l’adversitat que la felicitat, que
desitgi patir. Sóc així de contradictori, però em consola adonar-me que a
Jesús li passava el mateix. Ell també deia: «Pare, si és possible, que passi
de mi aquest calze» (Mt 26, 39). I de seguida afegia: «Però que es faci, no
pas com jo vull sinó com voleu Vos».
És una consideració adequada tant per a la Quaresma com per a
l’Advent. La confiança en la voluntat del Pare és la resposta cristiana. I
voldria que fos també la meva. Només Déu sap quan i com necessito ser
purificat.
Joan Ferrés Prats

