INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

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.
Dilluns dia 23.- Sant Joan de Ketty, prevere.
Vespre, 20 h..- Missa
Dimarts dia 24.- Sant Delfí, bisbe.
Matí, 9h.- Missa
Missa del Pollet a Sant Josep: 19 h.
Missa del Gall 23,30h.- Família Reverter Margarit./ Joan Font i Montserrat
Mèlich./ Pere Cerdà i Maria Herrero./ Víctor Aguilar./ Esposos Vicenç Font
i Carme Parés./ Difunts Pastor Font i difunta Maria Auxiliadora./ Esposos
Mercè Roig i Pere Roig i fill Martí./ Isidre Cases Parés.
DIMECRES DIA 25.- NADAL DEL SENYOR
9h.- Jaume Presas Gil./ Josep Martí Solanes Yherla i avis Joaquim i Josefa./
Difunts família Aymerich-Boltà.
12,30.- Joaquim Llopart i pares.
Dijous dia 26.- Sant Esteve, diaca i màrtir.
Matí, 12 h.- Difunts Ramon Morral, pares i germana./ Charo Pérez Habas.
Divendres dia 27.- Sant Joan, apòstol i evangelista
Matí 9 h.- Encarna Fernández
Vespre, 20h.- Eulàlia Font (13 aniv.) i espòs Joan
Dissabte dia 28.- Sants Innocents, màrtirs.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Francisco Giménez Gaitán i esposa./ Joan Matas, Anita
Ferrés i Mª Dolors Balcells./ Antònia García Fresneda./ Maria Soley (16
aniv.) i espòs Andreu Esteve.
Diumenge dia 29.- Festa de la Sagrada Família.
9h.- Miquel Via i esposa Dolors. Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Rosa i Adela Roca i Gertrudis Romero./ Esposos Isidre Prats i
Maria Almirall./ Anna Mª Esteve (2n. aniv.) de dues amigues.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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¿TOT ÉS A PUNT?
El quart diumenge d’advent ens posa al pòrtic de Nadal: tot és a punt per
a acollir el Fill de Déu que Maria ens donarà. Fou concebut per obra de
l’Esperit Sant. Aquest és el missatge predominant. I Josep ens és proposat
com a prototipus d’home creient, que accepta el misteri i compleix el que
Déu li demana.
Ens va bé que, a punt de celebrar el Nadal, ens fixem en l’essencial: Déu
es fa home: acollim-lo amb fe! Nadal centra el misteri cristià en la persona
de Crist. Ell és enmig de nosaltres com a Salvador -per la seva mort i
resurrecció- i espera de nosaltres la fe.
És veritat que el Nadal té una riquesa de missatges, però el cor del Nadal
no són uns temes sinó una persona: “el Verb de Déu s’ha fet carn i ha
plantat la seva tenda entre nosaltres” (Jn 1, 14). Aquesta és la novetat!
Aquest és el missatge salvador!
“Tots els qui l’han rebut, els qui creuen en el seu nom, els concedeix poder

ser fills de Déu... i rebre gràcia sobre gràcia, perquè la gràcia i la veritat
ens ha vingut per Jesucrist”.
¿Estem a punt per viure amb més joia i convicció tot el que en Jesús hem
rebut? ¿Estem a punt per donar i testimoniar el que hem rebut? Només
podrem donar si abans estem ben plens. Que ens ompli la vinguda del
Senyor!
Mn. Antoni Roca

FELICITACIÓ NADALENCA: Us desitjo per a vosaltres i les vostres
famílies unes bones festes de Nadal, plenes de la pau i la joia que
vénen del naixement de Jesús. El missatge nadalenc ens conforta
enmig de les penes i sofriments; Pensem amb tanta gent que viuen
situacions difícils: a la presó injustament, en la solitud, situacions de
famílies trencades, malalts...
Com diu la cançó, Ell eixugarà les llàgrimes, Ell farà fugir les pors. Ell
serà Déu amb nosaltres. De les cendres i les brases en farà nova ciutat.
Amb aquesta esperança us desitjo un BON NADAL!
Mn. Anton

DIMECRES, DIA 25:
SOLEMNITAT DEL NADAL DEL SENYOR
•

•

MISSA DEL POLLET (DIMARTS, DIA 24, A LES 19
HORES, A L’ESGLÉSIA DE SANT JOSEP): amb una invitació
especial als infants de catequesi de les dues parròquies, amb
les seves famílies.
MISSA DEL GALL (DIMARTS A LES 23:30 HORES):
Celebració retransmesa en directe per la Televisió local.
amb la participació del grup Ítaca, joves i grans. Acabada la
celebració: piscolabis nadalenc a l’entrada del temple,
compartint el que els propis fidels haureu portat. Gràcies per
fer-ho possible!

•

MISSA DEL MATÍ: 9 hores.

•

MISSA DEL MIGDIA: 12:30 hores, amb la participació de la
Coral El Llessamí, de la Societat Cultural La Vicentina.

 DIJOUS, DIA 26, DIA DE SANT ESTEVE
Missa a les 12 del migdia
 MISSES DELS DIES FEINERS DEL 23 FINS EL 6 DE GENER
- MATÍ: A LES 9 H. (excepte dilluns i dissabtes, que no hi
ha missa a aquesta hora)
- TARDA: A LES 20 H.
 DIUMENGE VINENT, DIA 29, FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Festa que ens ajuda a valorar la família, estimar-la, cuidar-la... Les
capelletes de la Sagrada Família volen ser una pregària: “Mireu i
protegiu les nostres famílies”.

TRADICIONAL CONCERT DE SANT ESTEVE
DE LES CORALS DEL CENTRE CATÒLIC
Dijous, 26 de desembre, a les 19 h., a la nostra Església
parroquial, amb la participació de les Corals:
 Som Cor,
 3/4 de 9
 Orfeó Vicentí
Us hi esperem!

LA LLUM DE LA PAU
En el mes de desembre, des de fa dècades, cada any un nen escolta
de la ciutat de Viena viatja fins a Betlem i torna al seu país amb una flama
que ha encès a la cova del naixement de Jesús. Després, des d’Àustria,
aquella flama es va estenent per tota Europa. Aquest any va arribar a
Catalunya el dia 15 de desembre, a Sant Pere de Torelló. Des d’allà es va
escampant per tota Catalunya.
Trobo que és una iniciativa preciosa, carregada d’un simbolisme
molt potent. El més profund del misteri de Nadal és present en aquest ritual
popular. Aquestes setmanes els carrers dels pobles i ciutats són més
il·luminats que mai, però les nostres vides, individuals i col·lectives,
continuen mancades de llum. La flama de Betlem ens aporta la llum i l’escalf
que manquen a les nostres vides. Per mi el Nadal consisteix precisament a
tornar a fer el descobriment paradoxal que m’il·lumina més aquesta petita
flama que l’esclat enlluernador de llums als carrers i als comerços.
Com la Flama de la Pau, la llum de Jesús ens ve donada, és un regal
gratuït. Només cal que ens obrim, que l’acollim, que li fem un lloc a la
nostra vida. I, si ho fem, donarem fruits de pau: «Pau a la terra als homes
que Déu estima» (Lc 2, 14). Pau interior i pau exterior. Pau amb nosaltres
mateixos i pau amb els altres, sobretot amb els més necessitats.
Ara mateix hi ha al món milers de flames enceses que procedeixen
de la mateixa font, de la cova del naixement de Jesús. És una expressió de
l’esperança que compartim al Nadal. Estem cridats a escampar aquest foc
i aquesta llum, a estendre’ls, a fer-los créixer. Perquè en el món encara fa
molt de fred. Encara hi ha molta fosca.
Joan Ferrés Prats

