Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 4.- Sant Rigobert, bisbe
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Difunts família Torredemer Roig. Manuel Reyes i fill
Manuel, i Manuel Gómez.
Diumenge dia 5.- DIUMENGE II DESPRÉS DE NADAL
9h.- Difunts Font Parés i acció de gràcies natalici.
12:30h.- Manuel Badosa Tuset
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
20,00 h. (festiva): de la Epifania del Senyor. Missa
DILLUNS DIA 6.- EPIFANIA DEL SENYOR
9,00 h.- Missa
12,30 h.- Missa
Dimarts dia 7.- Sant Raimon de Penyafort, prevere i dominic
Matí, 8 h.- Enric Perals Aymerich
Vespre, 20 h..- Missa
Dimecres dia 8.- Sant Severí.
Matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Missa
Dijous dia 9.- Sant Eulogi de Còrdova, prevere i màrtir
Matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Missa
Divendres dia 10.- Sant Nicanor, diaca.
Matí, 8 h.- Missa
Vespre, 20 h..- Esposos Miquela Roig (33 aniv) i Josep Roca.
Jèssica Turmo (aniv.)
Dissabte dia 11.- Sant Higini, papa i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva), 20 h..- Jaume Martí Alabart
Diumenge dia 12.- BAPTISME DEL SENYOR
9 h.- Missa
12:30 h.- Joan Llopart, esposa Conxita i fill Joaquim.
11 h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA
La data del 6 de gener correspon a la festa de l’Església oriental que celebra
Jesús manifestat com a llum del món, i que va passar a Occident com a
complementària del Nadal. No tant com una commemoració concreta del
fet de l’adoració dels reis, sinó com una celebració del que aquesta adoració
significa: que el Fill de Déu ve com a llum per a tots els pobles.
Els tres reis d’Orient. Han sortit diversos comentaris i comentaristes
“denunciant” les “manipulacions” de l’Església a propòsit del relat dels
mags. Com si l’Església hagués “decidit” canviar el que diuen els
evangelis... Quan, de fet, es tracta de tradicions que es van acumulant per
les ganes populars d’enriquir un relat que ja de per si és deliciós... El relat
és una composició de Mateu que vol afirmar que el Fill de Déu no ve només
per a Israel sinó que és una estrella capaç de guiar tots els pobles; i que
mentre a Israel no volen saber res d’ell, uns savis estrangers estan prou
atents als signes de Déu i el descobreixen. La tradició ha enriquit el relat
fixant en tres el nombre de mags, a partir dels tres regals que fan, i posantlos nom a cada un. També els ha fet de races diferents, ressaltant així molt
encertadament la seva universalitat. I finalment els ha imaginat com a reis,
en comptes de mags o savis, que és el que diu el relat: mags, en aquella
època, segurament volia dir gent que escrutava els astres per veure el
futur, i equivalia pràcticament a savis; però el fet és que a poc a poc se’ls
va anar considerant reis, en part pel ressò del salm 71, llegit en la missa

de l’Epifania: “Li portaran obsequis les illes i els reis de Tarsís; Els reis

d’Aràbia i de Sabà li oferiran presents. Li oferiran homenatge tots els
reis...”, i en part també perquè així s’evitava afavorir les pràctiques,
aleshores força esteses, de la màgia més barroera...
els regals dels infants. De fet, el que més marca la data del 6 de gener
són els regals, amb els infants com a principals destinataris. L’origen
d’aquesta tradició ve, naturalment, del fet que els mags van portar regals
al Nen Jesús, i ara, d’amagat, en porten a tots els nens i als no tan nens...
La festa és bonica, certament, però caldria vetllar algunes coses: sobretot,
l’exhibicionisme de joguines dels nens de famílies amb més possibilitats, i
no cal dir, potser, que els “reis” porten més joguines “als nens que es porten
bé”. El regal en tot cas és expressió d’amor que ens esperona a estimar.

 DILLUNS, DIA 6: EPIFANIA DEL SENYOR
Horari de misses com els diumenges: Missa de vigília a les 8 del
vespre (diumenge) i misses del dia a les 9 h. i a les 12,30 h.
 CONDOLENÇA: DESCANSIN EN LA PAU DEL SENYOR.
. Pere Bosch i Bacarisas. Ens va deixar el dia 28 de desembre a
l’edat de 57 anys. Nascut a Sant Vicenç
. José Cuevas Serrano. Ens va deixar el dia 30 de desembre, a
l’edat de 82 anys.
. Josefina (Pepi) Munné i Rigol. Ens va deixar el dia 31 de
desembre a l’edat de 89 anys.
. Carmen García Monte. Va morir a l’edat de 87 anys i la celebració
exequial és aquest diumenge al Tanatori.


ESTADÍSTICA PARROQUIAL: ANYS 2019 i 2018

SAGRAMENTS
Baptismes
Confirmacions
1ª Comunió
Matrimonis
Exèquies

ANY 2019
31 (20 nenes i 11 nens)
6 (4 noies i 2 nois)
32 (22 nenes i 10 nens)
5 (3 celebrats aquí i 2 a altres llocs)
44 (19 dones i 25 homes).
24 celebrats a l’església parroquial i
20 a la capella del tanatori.

ANY 2018
58
9
44
10
53
(35 església,
18 tanatori)

CONSELL PASTORAL
La reunió que estava prevista per aquest dimecres s’aplaça al dimecres de
l’altra setmana, dia 15 de gener.
DIUMENGE VINENT, DIA 12: FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR
El diumenge després de “Reis” acaba el temps de Nadal-Epifania, i ho fa
amb la festa del Baptisme del Senyor. En la missa de les 12,30 h. (missa
familiar) tres infants en edat catequètica rebran el sagrament del Baptisme.

DOS GRANS VALORS
Aquests dies, en començar un nou any, m’ha vingut al cap una conferència
que va fer el Josep Guardiola ja fa un temps aquí a Catalunya. L’havien
convidat a parlar sobre el tema del lideratge a partir de la seva experiència
en el món del futbol, i es va centrar en el que per mi són dos dels valors
fonamentals de la vida. I són, curiosament, dos valors eminentment
cristians. Deia en Pep Guardiola:
«L’únic que busco de veritat, de veritat, de veritat a la vida i a la
meva feina és que m’estimin. I a tots ens passa el mateix. Hem de
trobar, doncs, el que ens agrada a cadascú. Aquest és el quid del
lideratge. Els nens, per exemple, no poden aprendre si no els agraden
els seus professors, si no se senten estimats per ells».
El primer valor és, doncs, l’amor. Fins i tot a la feina. Fins i tot a
l’aprenentatge. L’amor (estimar i ser estimats) és el secret per aconseguir
que les persones rendim, perquè puguem extreure el millor de nosaltres
mateixos. Estimar i ser estimats, que és el nucli de la fe cristiana, és també
el secret d’una existència plena i fecunda.
La vida, però, és molt complexa, molt complicada, tant que no n’hi ha prou
amb la bona voluntat d’estimar. Les dificultats amb les que topem a la vida
queden molt ben exemplificades, segons el Pep Guardiola, en el món del
futbol:
- «Però estimar no és fàcil. Cada vegada que faig una alineació deixo
deu jugadors sense jugar. I s’enfaden. S’enfaden perquè senten que no
els estimo i que sí que estimo als que faig jugar. Ells reben que no els
estimo».
Cal, doncs, un segon valor, que per a l’entrenador català és la resiliència,
la capacitat de fer front a les adversitats: «Hem de saber gestionar la
frustració», conclou en Pep Guardiola.
Penso com a cristià en Jesús a la creu: capacitat d’estimar i capacitat
d’assumir la frustració, capacitat de morir per viure.
Joan Ferrés Prats

