Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
Dilluns dia 30.Vespre.- En Acció de gràcies pels 90 anys de vida.
Dimarts dia 31.- Sant Silvestre I, papa i màrtir
Matí.- No hi ha missa
Vespre,20,00 h (festiva).- Família Reverter-Margarit.
Plàcid Tres i Dolores Ferrés.
Lluís Bosch i Francisca Vendrell.
DIMECRES DIA 1.- OCTAVA DE NADAL. Santa Maria, Mare de Déu.
9,00 h.- Encarna Garcés Navarro.
12,30 h.- Pel Poble
Dijous dia 2.- Sant Basili, el Gran i Gregori Nacianzè, doctors de l’Església.
9 h.- Missa
20 h.- Juan García Quiñonero (funeral)
Divendres dia 3.- Santíssim Nom de Jesús
9 h.- Missa
20 h.- Missa
Dissabte dia 4.- Sant Rigobert, bisbe
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Difunts família Torredemer Roig
Diumenge dia 5.- DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL
9h.- Missa
12:30h.- Manuel Badosa Tuset
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
20,00 h. (festiva): de la Epifania del Senyor. Missa
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DIA 1: 53ª JORNADA MUNDIAL DE LA PAU
El missatge del papa Francesc per a la 53a Jornada Mundial de la Pau, el
proper 1 de gener, porta per títol "La pau com a camí d'esperança:
diàleg, reconciliació i conversió ecològica":
Convidem a la lectura sencera del document que trobareu en la web del
bisbat de Sant Feliu i de la conferència episcopal Tarraconense.
Destaquem a continuació algunes frases del missatge del Papa:
• Qualsevol situació d’amenaça alimenta la desconfiança i el
replegament en la pròpia condició. La desconfiança i la por augmenten
la fragilitat de les relacions i el risc de violència, en un cercle viciós que
mai no pot conduir a una relació de pau.
• La pau brolla de les profunditats del cor humà i la voluntat política
sempre necessita revitalització, per a obrir processos nous que
reconciliïn i uneixin les persones i les comunitats.
• El món no necessita paraules buides, sinó testimonis convençuts,
artesans de la pau oberts al diàleg sense exclusió ni manipulació.
• El coneixement i l’estimació pels altres també poden créixer en l’escolta
mútua, fins al punt de reconèixer en l’enemic el rostre d’un germà.
• El procés de pau és un compromís constant en el temps. És un treball
pacient que busca la veritat i la justícia, que honora la memòria de les
víctimes i que s’obre, pas a pas, a una esperança comuna, més forta
que la venjança.

•

Aprendre a viure en el perdó augmenta la nostra capacitat de convertirnos en dones i homes de pau.
Necessitem un canvi en les conviccions i en la mirada, que ens obri
més a la trobada amb l’altre i a l’acollida del do de la creació, que
reflecteix la bellesa i la saviesa de seu Creador.

•



DIMECRES, DIA 1: SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU
HORARI DE MISSES:
• Dimarts, dia 31, a les 20h.:
MISSA DE FI D’ANY EN COMUNIÓ AMB TAIZÉ.
Pregarem per la pau i ens unirem espiritualment amb els joves
que es reuneixen en la Trobada Europea de Taizé, enguany a
la ciutat polonesa de Breslàvia (Wrocław).
•



Dimecres, dia 1:
o Misses a les 9 i a les 12:30h (amb la participació de
l’Orfeó Vicentí, del Centre Catòlic).

RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CÀRITAS DIOCESANA
Diumenge passat en la col·lecta per Càritas es recollí la quantitat de
1.245 € (any 2018: 1.559; any 2017: 1.708,50 €; 2016: 1.359 €).
Gràcies per la vostra generositat!

 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Juan García Quiñonero, que morí el passat
dia 22, a l’edat de 73 anys. Funeral dijous vinent. Descansi en pau!
 GRÀCIES PER TANTES AJUDES! Les celebracions d’aquests dies –
des de la missa del Pollet, passant per la missa del Gall i les del dia
de Nadal- han estat molt participades. El meu agraïment a tants
voluntaris que hi han ajudat (Ítaca, el Llessamí, Orfeó, Consell,
catequistes, ponsèties, arranjar Arbre Nadal, televisió local, escolania,
restolines...) i els qui han donat un cop de mà perquè les coses
estiguin a punt. Gràcies als qui en aquestes dates heu recordat la
nostra Parròquia i Càritas, i heu ajudat econòmicament.
 DIUMENGE VINENT, DIA 5:
Per ser vigília de Reis, hi haurà missa de vigília a les 20 h.
 REFLEXIONS A COP CALENT DESPRÉS DE NADAL
. Alegria per poder celebrar un any més entre vosaltres el Nadal.

. Va arrelant amb molta participació la missa de vigília de Nadal, i això
sense que minvi en participació la missa de la nit. També és notòria la
concurrència de gent a les misses del dia (9,00h. i 12,30 h.). N’hem
d’estar contents, sense caure en el cofoisme i l’anar tirant...
. On vaig trobar a faltar més feligresos és a la celebració comunitària de
la Penitència. Em va doldre en l’ànima que fóssim escassament 20
persones. Ja sé que no hem de caure en el vici de comptar si som molts
o si som pocs. Senzillament constato que és un suspens pel propi
mossèn, que no ha sabut motivar la comunitat parroquial a rebre el
sagrament de la Reconciliació. Ho millorarem l’any vinent, oi?
NADAL I ELS POBRES
Aquests dies de Nadal un amic capellà m’ha fet arribar com a felicitació una
nadala que es titula Nana del refugiado. La lletra diu coses com aquestes:
«A la nanita, nana, duérmete, cielo. /La patera es chiquita, grandes los
sueños./Que Jesús y María también se fueron,/ huyendo de un Herodes al
extranjero». I, més endavant: «Nosotros por el hambre, Él por el miedo./
Nosotros en patera, Él en jumento./ Tu papá va remando y yo te velo./ Los
Herodes y el hambre quedaron lejos».
És una nadala que m’ha tocat. La podeu trobat a Youtube: Nana del
refugiado. Em fa pensar i sentir. Des de fa anys, quan m’he qüestionat la
manera com celebrem socialment el Nadal, m’he fixat sobretot en el
contrast entre la pobresa del naixement de Jesús i els excessos del
consumisme actual, però mai no havia trobat res qüestionable (al contrari)
en el fet que per Nadal s’incrementin les hores dedicades a gaudir de la
llar.
Només aquest any m’he adonat que, en el moment de néixer, Jesús
formava part d’una família sense sostre. Literalment va ser un sense sostre.
Ell no va poder gaudir l’escalf que aquests dies trobem a les nostres llars.
I, poc temps després de néixer, va haver d’abandonar la seva terra amb
els seus pares, perseguit per Herodes. Va ser un estranger pobre, un
refugiat humil. També literalment. Per tant, no es tracta només que el
naixement de Jesús fos anunciat a uns pastors que eren pobres. Es tracta
que Ell també ho va ser.
En el temps litúrgic de Nadal l’Evangeli ens parla, doncs, de pau i de bona
notícia, però també de pobresa i de necessitat. Em sento cridat a acollir la
bona notícia, però també a obrir-me als més necessitats. Sento que avui
Jesús es fa present a les celebracions litúrgiques i als pessebres, però
també en el rostre dels refugiats i dels sense sostre.
Joan Ferrés Prats

