Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 2.- Sant Basili el Gran i Sant Gregori Nazianzè.
Matí: No hi ha missa
Vespertina-festiva (20,00h.).- Difunts família Casanovas-Tuset
Diumenge dia 3.- II DIUMENGE DESPRÉS DE NADAL.
9h.- Difunts Boltà i Llinàs.
12h.- Esposos Isidre Marcè i Magdalena Ferrés./
Basilio Porteros García (6 aniversario)
18h.- Joan Rusinés Pi. / Difunts Família Torredemer Roig.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 4.- Sant Rigobert, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre.- Difunts famílies Gelabert- Català .
Dimarts dia 5.- Sant Telèsfor, papa.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre-Festiva.- Josep Simon Torelló.
Dimecres dia 6.- EPIFANIA DEL SENYOR.

9h.- Missa
12h.- Josep Baqués Ollé (natalici)./ Jaume Perals (20è. aniversari).
18h.- No hi ha missa.
11h matí a Sant Roc.- Per la feligresia.
Dijous dia 7.- Sant Ramon de Peñafort, prevere dominicà.
Matí.- Enric Perals Aymerich.
Vespre.- Vicenta Tuset i espòs Jaume
Divendres dia 8.- Sant Apol·linar, bisbe
Matí.- Difunts Font-Parés
Vespre.- Manuel Moreno Sánchez (1er. aniversario).
Dissabte dia 9.- Sant Eulogi de Còdova, prevere i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Julián Ferrés, esposa Isabel i filla Anna .
Diumenge dia 10.- BAPTISME DEL SENYOR.
9h.- Jaume Preses i família
12h.- Joan Llopart i esposa Conxita.
18h.- Manuel Torres
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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QUINS “REIS” FARÀS A JESÚS?
Algú, ja gran, m’ha dit que la festa dels Reis és per a ell la festa més
gran, la que espera amb més il.lusió. Potser perquè hi ha un record
enyorat de la infantesa? Potser per allò de “fa més feliç donar que
rebre”? Sovint, en moltes cases, en aquesta diada, no solament es rep,
sinó que es rep i es dóna a la vegada i mútuament.
La diada de Reis és una ocasió per mostrar, sense gaires discursos, que
la vida és un do, i que els presents que ens oferim són la visibilitat
d’allò que no es veu, però que és ben real: el do d’un mateix als altres.
Però aquesta diada també ens ha de fer pensar en algú més… i en un
nou lliurament que som invitats a fer: el do que nosaltres podem oferir
a Déu, com els Mags d’Orient. Si Nadal és Déu qui ens fa el do dels seu
Fill, la festa de Reis és el do que nosaltres podem fer a Déu en Jesús.
Així, resumint, es tracta de:
- Viure la vida amb agraïment, com un do vingut de Déu.
- Viure feliç donant i donant-nos als altres.
- Fer de la vida una ofrena agradable a Déu.
Tot això, per tal que la diada de Reis tingui el bon gust de l’Evangeli.
Potser a hores d’ara les cartes ja estan tirades i els Reis ja tenen pensat
què posaran a la sabata de cadascú… Ja hem pensat demanar alguna
cosa per Jesús? Un petit detall per part nostre el faria tan feliç! Ja
sabem que té de tot, però espera il.lusionat els nostres petits gestos… i
no està bé que aquell que ens fa els “Reis” més bons sovint es queda
amb les sabata més buida. Té de tot, però espera, un any més, la
nostra estimació. Au, no siguem garrepes!
Mn. Anton Roca

ACTIVITATS


 DIMECRES, DIA 6:
SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR
Festa gran del Cicle de Nadal. El nom d’Epifania significa manifestació,
revelació, autonotificació, aparició... Festivitat que commemora la
manifestació de Déu entre els homes, concretament la revelació de
Jesús al món pagà amb el seu prototipus en la vinguda dels mags a
Betlem per a adorar el Redemptor acabat de néixer. Els Mags són vistos
com a primícies dels gentils, amb la consegüent manifestació de Jesús
com a Senyor de tots els pobles. D’aquesta manera es distingeix
netament l’objecte de la celebració de les dues festes nadalenques: el
naixement de Crist, per Nadal; l’homenatge de les nacions en l’Epifania.
El prefaci d’aquesta festa ho expressa així: “Avui, per il.luminar tots els
pobles, heu fet conèixer en Crist el misteri de la nostra salvació, quan
ell es manifesta en la nostra condició mortal i ens renova amb la glòria
de la seva immortalitat.”
 HORARI DE MISSES: - Vigília: a les 20h.
- Dia: a les 9h. i 12h.
 CONDOLENÇA
El dia 25 de desembre morí Rosa Comajuncosa Pujol, vídua d’Isidre
Cartró, a l’edat de 89 anys.
Preguem pel seu repòs etern en Crist, i a la seva família li donem el
nostre condol.
 CURSET PER A CATEQUISTES DE L’ARXIPRESTAT,
AL CASAL PARROQUIAL, A LES 6 DE LA TARDA.
La coordinadora de catequistes del nostre arxiprestat ha organitzat pels
dies 11 i 12 de gener un mini-curset per a catequistes, que girarà
entorn de la Misericòrdia: “celebrem la misericòrdia a la catequesi i
també en el temps de Quaresma i Pasqua”. Dirigirà les dues xerrades
en Juanjo Fernández, escriptor, conferenciant i pastoralista, autor de
diversos llibres pensats per a infants.
Desitgem que les nostres catequistes no hi faltin. Acte obert també als
qui els hi pugui interessar.
 PAGAMENT DE LA LOTERIA
Es farà els dijous i divendres, en el despatx parroquial (de 18 a
20h.) a partir d’aquest dijous, dia 7.
 MOLTES GRÀCIES, AMICS

He pogut evidenciar el vostre amor a la parròquia, la vostra solidaritat
amb la gent necessitada i també el vostre afecte envers la meva persona
amb les vostres felicitacions, tant verbals com per correu. Des del Full i
amb la felicitació nadalenca us en dono mil gràcies.

TEMPS DE REGALS
Som a l’època de l’any en la que es concentren més els regals, a
través del Pare Noel, el tió, els reis, els àpats familiars, les trobades
amb amics... Per a algunes persones aquesta proliferació de compres i
vendes és una trista expressió del consumisme que ens envaeix i una
perversió del sentit cristià del Nadal, però també ens podem prendre
els regals com una oportunitat per fer més felices les altres persones.
Com sempre, depèn de les proporcions i sobretot de l’esperit amb les
que es facin les coses: hi persones que regalen moltes coses per no
haver-se de donar elles mateixes, i n’hi ha que regalen coses com a
manifestació de què es donen elles mateixes.
Per altra banda, els regals són una demostració que les persones
estem mancades: quan algú té de tot, no li fa il·lusió cap regal. Però
els regals també són una demostració del tipus de mancances que
tenim: digues-me què vols que et regalin i et diré com ets. Per això per
als cristians la necessitat de comprar, de menjar i de beure o de rebre
regals no hauria de ser mai més forta que la necessitat de Déu. La fe
hauria de ser sempre el regal més preuat.
De fet, el Nadal cristià és una expressió del gran regal que Déu ens
fa, el del seu Fill. Regal per a la humanitat, Jesús és l’expressió d’un
Déu que ens estima, Jesús és per a nosaltres el millor model de
persona que podem tenir i alhora és la gran oportunitat de sentir-nos
fills del Pare comú.
Una darrera consideració. Els infants que al cap de quinze dies ja
han arraconat i oblidat els regals que tanta il·lusió els havien fet són
una metàfora de la tendència dels adults a omplir els nostres buits amb
realitats trivials. Que la preocupació per donar i per rebre regals no
substitueixi sinó que enforteixi el nostre interès pel gran regal, per
l’únic regal que pot donar sentit i plenitud a les nostres vides.
Joan Ferrés i Prats

