Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 21.- Presentació de la Mare de Déu
Vespre (festiva), 20 h..- Pere Roig i Roig, Mercè Roig Canella i fills Martí i
/Montserrat.
Montserrat Aymerich i Pere López.
Diumenge dia 22.- SOLEMNITAT DE CRIST REI.
9 h.- Família Martí Tuset
Esposos Joan Marcè i Pepi i intencions de la família.
12:30 h.- Esposos Isidre Prats (15 aniv.) i Maria Almirall.
Roser Munné (de les amigues)
Dilluns dia 23.- Sant Climent I, papa; Sant Columbà, abat.
Vespre, 20 h.- Francesc Folqué Margalef i esposa.
Dimarts dia 24.- Sant Andreu Dung-Lac i companys màrtirs del Vietnam
Matí, 9 h.- Teresina Masana
Vespre, 20 h..- Modesta Casas
Dimecres dia 25.- Santa Caterina d’Alexandria, verge i màrtir.
Matí, 9 h.- Modesta Casas
Vespre, 20 h..- Teresina Masana
Dijous dia 26.- Sant Silvestre, abat.
Matí, 9 h.- Teresina Masana
Vespre, 20 h..- Missa
Divendres dia 27.- Sant Mare de Déu de la Medalla Miraculosa.
Matí, 9 h.- Teresina Masana
Vespre, 20 h..- Roser Munné
Dissabte dia 28.- Sant Ruf, màrtir; Sant Mansuet, bisbe i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva), 20 h..- Anita Ferrés (5è. aniversari) i espòs.
Montserrat Roig i Roig (8 mesos)
Diumenge dia 29.- DIUMENGE PRIMER D’ADVENT. Sant Sadurní, bisbe.
9 h.- Lluís Bosch Busquet (2n. aniv.)./
Miquel Via i esposa Dolors i filla M Rosa./
Joan Saperas i esposa Benita./
Maria Bosch i Agustí Caralt i difunts de la família./
Eulàlia Tuset Capdevila./
Joan Baqués Boltà.
12:30 h.- Esposos Joan Font i Montserrat Mèlich i filla Maria Auxili.
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SALM 22 (21):
EL SENYOR ÉS EL MEU PASTOR
1 El Senyor és el meu pastor:
no em manca res.
2 Em fa descansar en prats
deliciosos,
em mena al repòs vora l'aigua,
3 i allí em retorna.
Em guia per camins segurs,
per amor del seu nom;
4 ni que passi per la vall
tenebrosa,
no tinc por de cap mal.

Tu, Senyor, ets vora meu:
la teva vara i el teu bastó
em donen confiança.
5 Davant meu pares taula tu
mateix
enfront dels enemics;
m'has ungit el cap amb perfums,
omples a vessar la meva copa.
6 Ben cert, tota la vida
m'acompanyen
la teva bondat i el teu amor.
I viuré anys i més anys
a la casa del Senyor.

Comentari del P. H. Raguer: El bon pastor

La incomprensió ens fa patir. Voldríem algú que ens conegués a fons, i
que ens conegués amb amor –no fredament, com un psiquiatre-, i que
ens estimés irrevocablement –sense la por que es cansi de nosaltres-,
però només en el Bon Pastor tenim la plena seguretat d’aquest amor.

Un salm dels més coneguts, perquè la litúrgia ens el posa als llavis
sobretot en les exèquies cristianes: parla de la confiança en Déu “ni que
passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal...” i acaba amb
aquesta convicció: “I viuré anys i més anys a la casa del Senyor”.
Però el podem resar sempre, com una pregària del creient que se sent
acompanyat per Déu, com un pastor vetlla pel seu ramat. És una
afirmació de fe i a la vegada una pregària, un desig que allò que diem
ho visquem i sigui veritat en la nostra vida: que no ens manqui res, que
ens faci descansar vora l’aigua, que no tinguem por de cap mal, que
sigui vora meu, que reforci la meva confiança en Ell, que la seva bondat
i el seu amor m’acompanyin sempre. Que pugui viure sempre amb Ell...
Resat pensant en Jesucrist podem donar gràcies pel baptisme (ens
retorna vora l’aigua), per la Confirmació (ens ungeix el cap amb
perfums), per l’Eucaristia (ha parat taula i ens omple la copa).
El tema de Déu com a pastor d’Israel és freqüent en la Bíblia. El profeta
Ezequiel parla dels qui guien malament el seu poble, com a mals pastors
que dispersen el ramat, i anuncia que Ell mateix reconduirà el poble, es
farà càrrec de les seves ovelles, les aplegarà, buscarà l’ovella perduda,
recollirà l’esgarriada, embenarà la ferida...(1a. lectura d’avui).
L’Evangeli de Joan és el qui en el capítol 10 presenta Jesús com el Bon
Pastor que dona la vida per les ovelles; que coneix cadascuna d’elles així
com elles coneixen la seva veu... Veiem en Jesús l’acompliment de la
profecia d’Ezequiel. També se’ns parla d’Ell en la paràbola del pastor que
busca l’ovella perduda.
Finalment en l’evangeli d’avui, festa de Crist Rei, Mateu, parlant-nos del
judici final lliga la figura del Fill de l’home gloriós, rei, amb el pastor que
“separa les ovelles de les cabres”. Jesús és el rei pastor. Un estil de ser
rei ben especial. L’estil del bon pastor del salm responsorial d’avui. Un
salm, per cert, que també podríem aprendre’l de memòria.
Mn. Antoni Roca

 DIUMENGE VINENT: COMENÇA EL TEMPS D’ADVENT
Temps que ens prepara per a viure l’adveniment del Senyor. Avivem
la nostra esperança per la notícia joiosa de poder acollir en els
nostres cors el misteri del Déu fet home. La pregària de Vespres,
cada dissabte d’Advent, a 2/4 de 8 del vespre, la missa
dominical i la missa diària, si podem, ens ajudaran a pregar i vetllar
mentre esperem la vinguda del Senyor.

 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Carme Barceló Boloix que morí el passat
dia 18, a l’edat de 89 anys. Descansi en pau.


ESPAI DE PREGÀRIA
Aquest dilluns, a 1/4 de 8 del vespre, amb exposició del Santíssim i
missa a les 8 del vespre.

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL:
Aquest dimarts, a les 7 de la tarda, al Casal parroquial
ANEU-VOS-EN EN PAU
Pot semblar un detall sense importància, però m’ha fet pensar: si
vaig moltes vegades a missa al llarg de l’any, per què només avui m’ha
sorprès el fet que al final de cada celebració de l’Eucaristia se’ns acomiadi
amb les paraules «Aneu-vos-en en pau»? Tenia raó Balzac quan va escriure
que la rutina és un monstre que ho devora tot.
Si la paraula pau és la darrera que pronuncia el capellà a la
celebració eucarística ha de ser perquè la pau és un concepte clau a
l’evangeli. Efectivament, «Pau a vosaltres» és una de les expressions que
Jesús ressuscitat repeteix més vegades, i això demostra que la pau forma
part del nucli de la fe. La pau és el resultat de l’encontre personal amb
Jesús. Em sorprèn, doncs, que jo faci examen de consciència sobre moltes
coses i molt poc sobre la pau.
Avui, de sobte, he pres consciència que no soc prou bon cristià si
no estic en pau amb mi mateix, si no m’accepto tal com soc, si no em
perdono a mi mateix tal com Déu em perdona, si visc angoixat pel meu
passat o obsessionat pel meu futur.
I avui he pres consciència que no soc prou bon cristià si no visc en
pau amb els altres, si hi ha comportaments dels altres que em nego a
perdonar, si dic que «perdono però no oblido», si em deixo dominar per les
enveges i la competitivitat, si m’abono als comentaris destructius sobre els
altres, si sento la necessitat d’imposar-me o de trepitjar-los, si em molesto
quan em porten la contrària o em fan ombra.
Per què n’he pres consciència avui, si ho sento a dir cada vegada
que participo en una Eucaristia? Avui m’he adonat que si no estic en pau
amb mi mateix i amb els altres és senyal que necessito buidar-me de mi
mateix perquè Jesús m’empleni amb la seva vida.
Joan Ferrés Prats

