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PER UN NADAL DESCONFINAT 
 

Aquestes paraules són, en part, una reflexió treta d’un article del jesuïta 
José Ignacio González Faus que aparegué al diari de La Vanguardia de 
diumenge passat. 
No sabem, quan estic escrivint aquestes paraules, quin serà l’abast del 
confinament en aquest Nadal, però ben segur que afectarà l’àmbit 
domèstic, urbà o perimetral... Les crides a la responsabilitat no ens 
deixen indiferents, per la qual cosa ens hem de preparar per superar el 
tancament que suposarà desil·lusions, protestes, tristesa, soledat... Però 
segur que trobarem una manera diferent de viure aquest estat de coses. 
Si estem confinats per fora, mirem de desconfinar-nos per dins! 
Adonem-nos: l’economia del consumisme i la política de la distracció que 
ens caracteritzen han deixat molt tancats i buits els nostres interiors. I 
sembla que si no ens ve alguna cosa de fora, ens deprimim. 
I jo faig una proposta: El Nadal podria ajudar a enriquir-nos i comunicar-
nos per dins, encara que els nostres contactes exteriors siguin molt 
empobrits. Així passaríem d’un Nadal gens cristià a un Nadal cristià. Cosa 
que seria una gran sort per a aquestes festes tan serioses i desfigurades. 
¿No trobeu que fa temps que celebrem un Nadal sense ànima: molta 
tele i moltes llumetes brillants que il·luminen el no-res. El confinament 
ens pot ajudar a descobrir l’ànima del Nadal. Ja no serà perfecte, perquè 
aquesta ànima tindrà un “cos” massa raquític; però potser així ens  
capacitem  per a una futura recuperació del veritable Nadal. 
Pensem-ho: Jesús va néixer confinat. La presència mateixa de Déu, 
aïllada en un estable, després immigrat a Egipte i després confinat en el 
petit poble de Natzaret... 

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
www.vidaparroquia l . cat             santvicenc685@bisbatsantfe l iu .cat  

 

 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 19.- Sant Anastasi I, papa i màrtir. Sant Nemesi, mr.  
Vespre (festiva), 20 h..-      Joan Matas, Anita Ferrés i Mª Dolors Balcells.                                       
 

Diumenge dia 20.- DIUMENGE 4rt. D’ADVENT. Sant Domènec de Silos 
9 h.-   Esposos Joan Marcé i Pepi i família. 
         Antonio Medina (10 aniversari). 
         Antonio Aguilar i Concepción Rodríguez.  
         

12:30 h.-     Antonio Pastor i Margarita Mayor i Oleguer Boloix. 
         Anna Maria Esteve Martí (3r. aniversari). 
 
Dilluns dia  21.- Sant Pere Canisi, Gliceri i Severí. 
Vespre, 20 h.-  Montserrat Mestre Esteva (aniversari)                                   
 

Dimarts dia 22.- Santa Francesca-Xaviera Cabrini, Helena i Zenó.  
Matí, 9 h.-  Francesc Ribas- Assumpció Aymerich 
Vespre, 20 h..-    Família Martí Tuset                       
 

Dimecres dia  23.- Sant Joan de Kety.  
Matí, 9 h.-  Enric Perals Aymerich 
20 h..- Rosita Esteve Duran 
 

Dijous dia 24.- Santa Adela, abadesa  
Matí, 9 h.-  Teresina Masana. / Joan Guitart 
Vespre,  18,00 h.- (avançada Nadal) Joan Font i Montserrat Mèlich i filla M. 
                                 Auxili./  Víctor Aguilar (natalici) 
Vespre, 20 h..-  (avançada Missa del Gall). Família Reverter Margarit. 
     Antonio Mérida./ Domènec Sanou i Maria Vila. 
 
Divendres dia 25.- NADAL DEL SENYOR 
9 h.-  Josep- Martí Solanes Yherla i avis Joaquim i Josefa. Bartomeu Yherla. 
 Jaume Preses Gil. 
 Família Aymerich Boltà. 
12,30 h.- Teresina Masana./ Nativitat Roig i Jaume Perals. 
 

Dissabte dia 26.- Sant Esteve, protomàrtir  
Matí.- 12 h.: Acció de gràcies 50 aniv casament d’Heliodoro Gómez i  
                       Fina Pérez. 
Vespre (festiva), 20 h..-  Rosita Esteve Duran. /   Família Morral Termes. 

  Charo Pérez Abas. /    Aurora Guitart                                            
 

Diumenge dia 27.- SAGRADA FAMÍLIA: JESÚS MARIA I JOSEP 
9 h.-     Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria  Rosa; 
  Joan Saperas i esposa Benita.        
12:30 h.-   Eleuteri Termes i Sebastià Serra./ Roser Munné./  
       Esposos Isidre Prats i Maria Almirall    
 

 



Si, mig tancats, es produís en nosaltres aquest Nadal una trobada amb 
aquesta divinitat tan amagada, se’ns obririen una infinitat de portes i 
ens sentiríem més lliures que mai. Aquest Nadal desconfinat és el que 
us desitjo a tots, malgrat les privacions i potser gràcies a elles.  

Mn. Antoni Roca 
 

 

❖ DIVENDRES, 25 DE DESEMBRE: SOLEMNITAT DE NADAL  
  

• DIJOUS, DIA 24: MISSES DEL GALL ANTICIPADES:   

▪ A LES 6 DE LA TARDA. 
▪ A LES 8 DEL VESPRE. Participació del 

grup instrumental Ítaca 
 

•  DIVENDRES, DIA 25:  MISSES 9,00 H.  i 12,30 H. 
..................... 

NOTES: 
1. Com respectar l’aforament? Si no hi ha una nova norma, 

l’aforament permès és el del 30%. El nostre temple és de 85 
places. El de la capella del Santíssim és de 15. 
Per tant el criteri no és si els bancs estan o no plens, sinó si es 
compleix l’aforament ordenat. Un exemple: Pot ser que més d’un 
banc s’ompli de 5 persones, perquè formen una “bombolla de 
convivència”. Però el criteri que compte és si es compleix 
l’aforament o no, no si hi ha bancs que estan buits. 
Per això a l’entrada al temple es donarà un tiquet amb un 
número. Quan s’hauran acabat els tiquets vol dir que s’ha 
omplert l’aforament. 
També es demana formalitat: si omplert l’aforament de la nau 
central toca anar a la capella del Santíssim, perquè així us ho 
indica el vostre tiquet tingueu la bondat de complir-ho. Hi ha 
altaveu, se us  donarà la comunió allí mateix. 
Tenim quatre misses: dues la vigília i dues el dia de Nadal: 
repartim-nos!!!  

2. La imatge del Nen Jesús, per raons higièniques, no es pot 
besar ni tocar: es podrà anar a adorar la imatge fent un signe de 
veneració com pot ser una inclinació del cap o del cos davant la 
imatge. Respecteu les distàncies. Es farà al final de la missa i a 
mida que es vagi a adorar se sortirà del temple, procurant fer el 
mínim de grups a la plaça. 

3. La coral el Llesamí, de la Vicentina, que sempre ens ha 
acompanyat amb els seus cants a l’Ofici del Dia de Nadal, 
enguany no ho farà per no haver pogut assajar durant el temps 
de toc de queda. Ho farem en una situació millor. Gràcies! 

 
 

✓ LA TELEVISIÓ DE SANT VICENÇ I LA PARRÒQUIA 
Sant Vicenç TV retransmetrà en directe la Missa del Gall avançada 
de dijous, a les 8 del vespre i la del Dia de Nadal de les 12,30 h. 
També podrà localitzar-se per Youtube: 
www.youtube.com/santvitv 
 

✓ DISSABTE, DIA 26: FESTA DE SANT ESTEVE 
• Missa a les 12 h. 

 
✓ DIUMENGE, DIA 27: FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 

• Missa vespertina de vigília: Dissabte, a les 20 h. 
• Misses del dia (diumenge): 9,00h. i 12,30 h. 

 
 

TRADICIONAL CONCERT DE SANT ESTEVE  

DE LES CORALS  DEL CENTRE CATÒLIC 

Dissabte, dia 26 de desembre, a les 18 h., a la nostra Església 

parroquial, amb la participació de les Corals:  

➢   3/4 de 10      
➢   Som Cor,   
➢   Orfeó Vicentí 

                     Us hi esperem! 
 

 

CAPELLETES DE LA SAGRADA FAMÍLIA 
Diumenge vinent és la festa de la Sagrada Família. Ja fa uns mesos que 
es plantejava la continuïtat de la pràctica d’acollir la capelleta de la Sgda. 
Família en les llars cristianes. Hi havia moltes baixes per defunció i també 
sorgien dificultats de passar la capelleta d’una casa a l’altra. El resultat 
és que a hores d’ara s’han retornat a la parròquia 4 capelletes. Les altres 
van funcionant...  
Ara és un bon moment per valorar aquest gest senzill i pietós que indica 
acolliment,  pregària i  estímul per a les nostres famílies. Els temps 
canvien i les formes de pietat també. Les capelletes han fet un bon servei 
i el fan. Sempre estan a punt de tornar a començar, si convé. Gràcies!  
 

http://www.youtube.com/santvitv

