Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
DIVENDRES DIA 24.- VIGÍLIA DE NADAL. Santa Adela, Abadesa .
9 h.- No hi ha Missa
Tarda (festiva): 18,00 h.Missa familiar de Nadal, MISSA DEL POLLET.
Basilio Porteros i Cecilia García (19è. aniversari). Lluís Casanovas.
Nit, a les 23,00 h. MISSA DEL GALL.- Família Reverter Margarit. / Víctor
Aguilar (natalici)./ Pere Cerdà i Maria Herrero./ Narcís Prats Boloix./
Esposos Julià i Isabel, Miquel i Engràcia./ Difunts Font-Parés i Pastor-Font./
Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili./ Antoni Mèrida / Domènec Sanou i
esposa./ Mercè Remolà i néta Ariadna./ Mercè Roig (58 aniv.), espòs i fills.
DISSABTE DIA 25.- SOLEMNITAT DEL NADAL.
9 h.- Josep Martí Solanes Yherla, avis i tiet Bartomeu Yherla./ Jaume Presas
Gil./ Antonio García Soto / Difunts famílies Aymerich – Boltà.
12:00 h.- MISSA SOLEMNE DE NADAL.
. No hi ha Missa vespertina de vigília.
Diumenge dia 26.- DIUMENGE SE LA SAGRADA FAMÍLIA. Sant Esteve diaca
protomàrtir.
9 h.- Miquel Via, esposa Dolors i filla M. Rosa. Joan Saperas i esposa Benita.
Esposos Joan Marcè – Pepi Munné i filla Neus.
12:00 h.- Anna Maria Esteve (4t. aniversari).
Dilluns dia 27.20 h.- Eulàlia Font Oriol (15 aniv.) i espòs Joan
Dimarts dia 28.- Sant
9 h.- Missa
20 h.- Francisco Giménez Gaitún i esposa
Dimecres dia 29.- Sant .
9 h.- Missa.
20 h.- Família Perals Muñoz i cosina Rosa.
Dijous dia 30.- Sant .
9 h.- Missa

20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió

Divendres dia 31.- Sant .
9 h.- No hi ha Missa
Vespre (festiva), 20 h.- Família Reverter – Margarit. /
Rosa i Adela Roca i Gertrudis Romero.
DISSABTE DIA 1.- OCTAVA DE NADAL.
9 h.- Família Simon Rusinés
12,00 h.- Narcís Prats Boloix
Diumenge dia 2.- DIUMENGE II DE NADAL.
9 h.- Missa
12:00 h.- Missa.
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DIUMENGE I DE NADAL, FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA.
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BON I SANT NADAL!!!
Avui ha nascut el Crist,
avui ha aparegut el Salvador,
avui els àngels i els arcàngels canten a la terra;
avui els justos exulten i diuen:
Glòria a Déu a dalt del cel, al·leluia.
Aquesta és la bona notícia que l’Església ens proclama. És el motiu de
la nostra alegria. Hi ressona l’AVUI... L’actualitat de la Salvació. AVUI,
ARA, AQUÍ... es realitza el Misteri.
El meu desig és que tots el puguem viure: que a tots ens sorprengui la
bona notícia, que tots la sentim i acollim. Que el cant dels àngels i
arcàngels es deixi sentir enmig del brogit del món. Que la resposta dels
creients sigui la fe feta lloança a Déu.
Us desitjo un Nadal ben ple de la joia de la fe, Uns dies de trobada
familiar. Una pregària per a tots: malalts, gent gran, els qui us sentiu
sols, els que enyoreu sers estimats. Pregària també per les famílies de
la parròquia i també les que viviu situacions difícils, de vulnerabilitat, de
trencament... Tinc present tots els qui col·laboreu en tasques
parroquials i socials: que el Nadal sigui font de renovació del vostre
treball missioner.

Que Déu ens faci el do de caminar junts, i que creixem en comunió, en
participació en tot el que sigui la vida de l’Església, i en la nostra
responsabilitat en la missió.
Bon i Sant Nadal! Venturós any 2022!
Mn. Antoni Roca

AVUI,DISSABTE, dia 25,
 A LES 9 DEL MATÍ
 A LES 12 DEL MIGDIA, amb la
participació de la Coral El Llessamí, de
la Vicentina.

OFICI SOLEMNE DEL DIA DE NADAL
La Coral El Llessamí, de la Vicentina,
que havia de participar-hi, finalment no hi serà per
precaució a la pandèmia i per confinaments varis.
Esperem la seva pròxima recuperació!
Nota: aquest dissabte i el dissabte dia 1 de gener no hi ha
Missa vespertina anticipada del diumenge.
 LA TELEVISIÓ DE SANT VICENÇ I LA PARRÒQUIA
Sant Vicenç TV retransmetrà en directe la Missa del Gall a les 11
de la nit i la del Dia de Nadal de les 12,00 h. També el Concert de
Sant Esteve, el dia 26 a les 7 de la tarda.
També podrà localitzar-se per Youtube:
www.youtube.com/santvitv
 DIUMENGE, DIA 26, SANT ESTEVE. EN SER DIUMENGE DINS
L’OCTAVA DE NADAL: FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Misses: 9 i 12 h.

 DIUMENGE, DIA 26,
A LES 7 DE LA TARDA,
AL TEMPLE PARROQUIAL

CONCERT DE SANT ESTEVE
AMB LA PARTICIPACIÓ DE LES CORALS I ORFEÓ DEL
CENTRE CATÒLIC DE SANT VICENÇ
 CONDOLENÇA
La donem als familiars d’Anita Roma Casas, que morí el proppassat
dia 19, a l’edat de 80 anys, Descansi en la pau del Senyor.
L’ALEGRIA DE NADAL
Aquest mes, en el recés d’Advent, el caputxí Fra Arun de Madurai ens va
explicar que ben a prop del convent on viu la seva comunitat hi ha una
concessionària d’automòbils que ha muntat a l’aparador un pessebre en el
que, en comptes del nen Jesús, han posat un cotxe.
La meva primera reacció en sentir-ho va la d’indignar-me per aquesta
mercantilització de l’esperit de Nadal, i alhora la de sentir que jo formava
part dels “bons”, dels que entenem el sentit correcte de la festa.
Aquell mateix cap de setmana, però, llegíem a la litúrgia la invitació de sant
Pau: “Estigueu sempre contents en el Senyor. Ho repeteixo, estigueu
contents” (Flp 4, 4). Meditant en aquesta invitació, em vaig adonar que el
motiu de la meva alegria a la vida no sempre és Jesús. Ni molt menys. Em
vaig adonar que, en contra del que diu la cançó que cantem a l’església (“La
nostra alegria ningú no ens la prendrà”), hi ha moltes coses a la vida que em
prenen l’alegria, el que posa de manifest que no sempre trobo o cerco l’alegria
en Jesús. En altres paraules, em vaig adonar que jo, com els de la
concessionària, també tinc els meus petits ídols en els que diposito les meves
esperances i les meves il·lusions a la vida.
El problema que tenim els cristians és que hem estat educats en la fe a través
del catecisme i, a partir d’aquí, tendim a pensar que l’important a la vida és
el que creiem, el que pensem. De fet és molt més important el que sentim, el
que vivim. Jo sé que Jesús és el més important a la meva vida, però no sempre
sento i visc d’acord amb aquesta convicció.
La festa de Nadal, en la que tot l’entorn social ens convida a l’alegria, és per
mi una oportunitat per revisar no tant les meves conviccions intel·lectuals
com els seus sentiments i les meves vivències. En definitiva, per revisar on
busco i trobo la meva alegria.
Joan Ferrés Prats

