Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 27.- Beat Ramon Llull.
Vespre (festiva), 20 h.- Anita Ferrés (6è. aniv.) i espòs Joan .
Carles Valls Nolla /Pere Roig Roig i Mercè Roig i fills Martí i
Montserrat
Diumenge dia 28.- DIUMENGE PRIMER D’ADVENT.
9 h.- Miquel Via, esposa Dolors i filla Mª Rosa. Joan Saperas i esposa
/ Benita.
12:00 h.- Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. /
Narcís Prats Boloix.
A Sant Roc, a les 11h.- Celebració dominical amb diaca.
Dilluns dia 29.- Sant Demetri, mr., Il·luminada, vg, Sadurní, bisbe
20 h.- Lluís Bosch Busquet (3r. aniversari)
Pere Cerdà (natalici)
Dimarts dia 30.- Sant Andreu, apòstol. Santa Justina, vg. i mr.
9 h.- Pels difunts de la colla del 39.
20 h.- Mn. Jaume Berdoy
Dimecres dia 1.- Sant Eloi, bisbe. Beat Carles de foucauld, religiós
9 h.- Esposos Josep Nicolau i Maria Pérez
20 h.- Família Simón Rusinés.
Dijous dia 2.- Santa Bibiana, vg. i mr. Santa Elisa, vg.
9 h.- Missa
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 3.- Sant Francesc Xavier jesuïta.
9 h.- Missa
20 h.- Josep Mestre Esteva (aniversari)
Dissabte dia 4.- Sant Joan Damascè.
Vespre (festiva), 20 h.- Família difunts Torredemer Roig.
Diumenge dia 5.- DIUMENGE SEGON D’ADVENT.
9 h.- Família Planas Tuset.
Maria Bosch, Agustí Caralt i altres difunts de la família.
12:00 h.- Missa.
A Sant Roc, a les 11h.- Celebració dominical amb diaca.
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VETLLEU! JA TENIU ENTRE VOSALTRES
EL QUI HA DE VENIR
Avui comencem l’Any litúrgic, i el comencem amb el temps d’Advent,
temps ben bonic que fa aflorar amb renovada brillantor l’esperança
cristiana. Els nostres cors s’abrusen en sentir les antigues promeses
messiàniques que tensen l’espera en un Déu que se’ns acosta, i se’ns fa
do inaudit en Jesús, el fill de Déu, nascut de dona. I això justament en
un horitzó de sofriment, carències i molta fragilitat. Enmig d’un món que
sembla que no l’espera, que no el sap reconèixer, com aquells deixebles
d’Emmaús que “eren incapaços de reconèixer-lo”.
Potser l’Advent, doncs, no és tant esperar a un que ve de fora, sinó
reconèixer que el qui ha de venir ja el tenim entre nosaltres. Ho deia el
Baptista i a través d’ell ens ho repeteix l’Església en cada Advent. Aquest
és l’Anunci que des de la nit de Nadal no para de ressonar: Us ha nascut
un Salvador. Ja el tenim entre nosaltres. És la causa de la nostra alegria.
Un goig que compartim els creients i que s’expressarà significativament
en les festes de Nadal, i en la seva culminació que és la Pasqua, i cada
diumenge, i és la festa que Déu ha encès en el cor de cada creient.
D’aquest goig compartit en neix l’anunci de la fe, com una conseqüència
natural. Els creients, les parròquies, l’Església porten al cor un missatge
que els crema: “Aneu, anuncieu l’Evangeli!”.

Ara ve Nadal… Tot quedarà en fullaraca si en l’entranya d’aquesta festa
no hi ha el goig de compartir el tresor de la fe i de transmetre’l.
La transmissió de la fe ens preocupa? Pensem que ja no cal? No sabem
com començar? ¿Per què no parlar-ne junts, compartir experiències,
ajudar-nos i animar-nos en aquest treball ara i aquí, en aquest espai on
ens movem, en aquest context nostre, del nostre món, de la nostra
cultura?
El Sant Pare, en el Sínode que ha convocat, invita a tota l’Església a
parlar-ne, a compartir, a posar en comú com ho veiem, què cal canviar,
etc. Les parròquies, a través d’un petit qüestionari, reflexionarem com
“caminar junts” els qui portem el nom de Crist. Com fomentar la comunió
entre nosaltres, com participar tots en la vida de l’Església, com ajudarnos a portar a terme la missió que Crist li ha encomanat.
Cal parlar-ne en grups, cal reflexionar-ho personalment ja des d’ara.
Caldrà fer una Assemblea parroquial on surti tot això, amb la participació
de tots, per fer-ho arribar al Sínode.
Tornem a posar aquí el petit Qüestionari per anar-hi pensant:

1. ¿Vivim a la nostra parròquia (grup, comunitat…) el fet de
“caminar junts”? ¿Quins fets o quines realitats existents
ens ajuden a sentir que caminem junts? ¿Quins fets o
quines realitats impedeixen o dificulten que puguem
caminar junts?

l’animem a seguir participant en la taula de l’Eucaristia.

ADVENT: CANVI DE XIP
Malament si comença un nou temps litúrgic i no passa res en el
nostre interior. Malament si a l'inici del nou any litúrgic no som
capaços de canviar de xip, de modificar la nostra actitud.
Ja fa dies que els evangelis que ens proposa l'Església tenen un
caràcter marcadament apocalíptic. Passa cada any quan arriben
aquestes setmanes. Son fragments foscos, dramàtics. Parlen de la fi
dels temps, utilitzant imatges i metàfores aparentment amenaçadores,
però adients per provocar el canvi que se'ns demana en aquest
moment de l'any litúrgic.
És evident que el que pretenen els evangelistes no és fer-nos por
ni acovardir-nos. El que busquen recorrent a aquest llenguatge
simbòlic és fer-nos veure la nostra vulnerabilitat i la de totes les coses
que ens envolten, la fugacitat de les realitats en les que tendim a
dipositar la nostra seguretat.
La vida a la terra té un gran valor, per descomptat. De fet és Déu
qui la va crear i després la va assumir, la va fer seva, en la figura del seu
Fill. Però és un valor relatiu. La salvació la trobem més enllà,
transcendint aquesta realitat, superant-la a través de Jesús.

2. A nivell personal, ¿quines passes em suggereix l’Esperit per
créixer en comunió amb els qui caminen junt amb mi? A
nivell de parròquia (grups, comunitat…), ¿hi hauria alguna
iniciativa o proposta que ens pogués ajudar a créixer en
aquest viure que “caminem junts”?

Potser la crisi sanitària, econòmica i social que estem patint
durant aquests anys ens fa més fàcil prendre consciència de la nostra
vulnerabilitat tant personal com col·lectiva. En aquest context fins i
tot la ciència i la tècnica es manifesten com a grans valors, però
relatius, limitats. Tot allò al que donem importància, fora de Jesús, té
un gran interès, però resulta insuficient.

 PRIMERA COMUNIÓ: La noia Marina Puigbert Roig, de 21 anys,
celebra avui la seva Primera Comunió. Ens alegrem per aquest nou pas
en la seva iniciació cristiana. La felicitem a ella i a la seva família i

És, doncs, el moment de canviar de xip i posar-nos en clau
d’Advent. Sabem que el terme Advent prové de la paraula llatina
adventus, que significa vinguda, arribada. A l’Advent parem atenció al
que ha de venir, al que ha d'arribar. Perquè necessitem donar a la
nostra vida una plenitud que no té.
Joan Ferrés Prats

