 DIJOUS, DIA 6: EPIFANIA DEL SENYOR
Misses: Dimecres, a les 20,00 h. (vigília)
Dijous: 9,00 h. i 12,00 h.

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Divendres dia 31.- Sant Silvestre I, papa i màrtir
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. Santa Maria, Mare de Déu
9 h.- Família Simon Rusinés
12,00 h.- Narcís Prats Boloix. Manuel Clajer i esposa Inés. Joan Mèlich,
esposa Maria i fill Joan.
Diumenge dia 2.- DIUMENGE II DE NADAL. Sant Basili el Gran i Sant Gregori
Nazianzè, doctors de l’Església.
9 h.- Missa
12:00 h.- Missa.
Dilluns dia 3.- Santíssim nom de Jesús. Santa Genoveva, vg.
20 h.- Missa
Dimarts dia 4.- Sant Rigobert, bisbe. Sant Odiló, abat de Cluny
9 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
20,00 h.- Missa.
Dimecres dia 5.- Santa Emiliana vg, i Simeó l’estilita.
9 h.- Esposos Vicenç i Carme i familiars difunts.
20 h.- Missa de Vigília: Mercè Remolà i néta Ariadna.
DIJOUS DIA 6.- SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR. Diada dels Sants
Reis Melcior, gaspar i Baltasar
9 h.- Josep Baqués i fill Joan Baqués
12,00 h.- Narcís Prats Boloix.
Manuel Clajer i esposa Inés. Joan Mèlich, esposa Maria i fill Joan.
Divendres dia 7.- Sant Raimon de Penyafort, prevere dominicà .
9 h.- Missa
20 h.- Missa
Dissabte dia 8.- Sant Apol·linar bisbe. Sant Severí abat
Vespre (festiva), 20 h.- Maria Herrero Suquet (12 aniversari)
Diumenge dia 9.- DIUMENGE DEL BAPTISME DEL SENYOR . Sant Eulogi de
Còrdova, prevere i màrtir. Sants Julià i Basilisa, esposos mrs.
9 h.- Anton Galofré (aniversari) i Àngels Placet
12:00 h.- Miquela Roig (35 aniverari) i espòs Josep.

Plaça de Sant Jordi, 4-6
08620 Sant Vicenç dels Horts
www.vidaparroquial.cat

Telf. 93 656 02 01
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
santvi cen c6 8 5@ b isb atsa nt fe l iu. ca t

Parròquia Sant Vicenç, màrtir
@vidaparroquial
Per fer donatius a la Parròquia a través de Bizum, indicar codi ONG 02752.
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BON ANY 2022? SÍ SENYOR! BON ANY 2022!
Acabem d’encetar un nou any. El que deixem enrere ha portat l’empremta
de l’epidèmia que ja arrastràvem del març del 2020 i que encara continua
viva entre nosaltres. Tothom diu que encara hem d’extremar la vigilància…
Hi ha qui ja veu una millora perquè encara que els contagis abunden molt,
de fet no tenen la virulència d’anteriors onades. Les vacunes fan el seu
efecte… Però les conseqüències encara són ben vives entre nosaltres.
Quanta gent encara hospitalitzada, a les UCI, quanta gent confinada,
quanta gent perjudicada per les mesures d’alerta, precarietat del lloc de
treball, quantes famílies viuen la crisi en la pròpia pell, directament o
indirecta...
No obstant les felicitacions i els nostres desitjos aquests dies són els de
sempre: Bon any nou! I és que només faltaria que a sobre de les lògiques
preocupacions i problemes del moment present ens prohibissin desitjar-nos
el millor per l’any que comença. Les coses poden anar malament, però res
ni ningú farà callar els bons sentiments que tenim envers els qui ens
envolten i el món sencer. Més que mai ens cal desitjar-nos i a la vegada fer
el possible perquè enmig de les dificultats ens en sortim, i si pot ser, amb
bona nota.
Qui sap si serem capaços de treure’n algun profit del moment present.
Potser afinarem més la nostra solidaritat, potser aprendrem a valorar més
el regal de la salut, aprendrem a ser més humils en sentir-nos més
vulnerables, valorarem un xic més tants col·lectius que fan un gran esforç

per respondre als reptes d’aquesta situació. També queden en evidència
aquella gent que van a la seva, que no respecten les mesures establertes
fent que abundin els contagis. Finalment valorar el que tenim, mentre una
gran part del planeta no pot gaudir de vacunes i la pobresa on estan
instal·lats fa que sigui més difícil que se’n puguin sortir. Tot ens fa obrir
més els ulls per veure les desigualtats en el món i ser més responsables i
solidaris.
I potser aquesta situació que ara ens neguiteja ens portarà a posar l’atenció
en realitats importants que sovint valorem poc: el bon any que ens
desitgem inclou efectivament la nostra salut, i no només la corporal sinó
també l’espiritual. Valorar la fe i l’acostament a l’Església i als sagraments,
com a fonament que sosté la nostra vida humana. També la vida familiar,
la pau en el món i en els nostres cors -que no és poca cosa-, l’estimació
entre nosaltres i tantes altres coses més, sense les quals la vida pot
esdevenir molt pobra i buida. Per això ens desitgem:

Bon Any 2022, ple dels dons del Senyor!
Mn. Anton Roca

 TROBADA DE TAIZÉ DE CAP D’ANY
Per raó de la Covid s’aplaça aquesta trobada anual de joves a l’estiu.
No obstant hi haurà en aquests dies una celebració reduïda a la ciutat
on s’havia de fer, a Torí (Itàlia). La parròquia hi estarà en comunió
en la missa del dia 31 de desembre, on també es pregarà per la Pau.
 55 JORNADA MUNDIAL DE LA PAU «Diàleg entre generacions,
educació i treball: instruments per a construir una pau
duradora»
Diu el papa Francesc: “Encara avui, el camí de la pau roman
desafortunadament allunyat de la vida real de molts homes i dones
i, per tant, de la família humana, que està totalment
interconnectada. Malgrat els nombrosos esforços encaminats a un
diàleg constructiu entre les nacions, el soroll ensordidor de les
guerres i els conflictes s’amplifica, mentre es propaguen malalties de
proporcions pandèmiques, s’agreugen els efectes del canvi climàtic
i de la degradació del medi ambient, empitjora la tragèdia de la fam
i la set, i segueix dominant un model econòmic que es basa més en
l’individualisme que en el compartir solidari.
RESULTAT DE LA COL·LECTA DE CÀRITAS DIOCESANA
En la col·lecta per Càritas del diumenge dia 19 es recollí la quantitat
de 1.265 € (any 2020: 1.330 €). Gràcies per la vostra generositat!

 GRÀCIES PER TANTES AJUDES! Les celebracions d’aquests dies
han estat força participades. El meu agraïment a tants voluntaris que
hi han ajudat (Ítaca, Consell, catequistes, ponsèties als altars i
arranjament Arbre Nadal, televisió local, escolania,...) i els qui han
donat un cop de mà perquè les coses estiguin a punt.
Gràcies als qui en aquestes dates heu recordat la nostra Parròquia i
Càritas, amb aportacions econòmiques i donació d’aliments que ja
hem fet arribar a les famílies. Gràcies! Us estic molt agraït!

LA FE COM A FRE
M'agrada llegir “La contra”, l’entrevista en profunditat que publica
cada dia el diari La Vanguardia a la seva darrera pàgina. Aquesta setmana
una de les persones entrevistades contestava així a la pregunta
“Creences?” que li feien: “Soc catòlic, perquè o tens frens o t’estavelles”.
M’agrada trobar persones amb les que comparteixo la fe, però
alhora em sap greu que s’expressin concepcions de la fe que trobo no
només molt limitades, sinó gairebé a les antípodes del que jo crec que
hauria de ser l’experiència del creient. Em sap greu, per exemple, que
identifiquem la fe amb un fre. I crec que de vegades els cristians, tant la
jerarquia com els laics, contribuïm amb les nostres paraules i les nostres
actituds a potenciar concepcions d'aquest tipus.
A la vida ens calen frens, per descomptat, però els frens no són
l’important a la vida. Amb els cotxes passa el mateix. També als cotxes els
frens són necessaris, imprescindibles, però el més important dels cotxes no
són pas els frens. Si agafo el cotxe és per poder avançar.
És veritat que, paradoxalment, no arribaré mai on pretenc arribar si
no soc capaç de frenar quan convé, però posar l’èmfasi en els frens, definir
un cotxe pels frens, és reduir la seva potencialitat i la seva utilitat. D'acord
que amb el cotxe si no frenes t’estavelles, però seria ridícul dir que has
comprar un cotxe per poder frenar.
Amb la fe ens passa el mateix. Pensar o dir que l’important de la fe
és allò que ens limita, el que ens prohibeix, els límits que ens imposa, és
tergiversar la grandesa de l’experiència de la fe. La meva fe és una força
que m’impulsa cap endavant, una experiència potenciadora, no castradora.
A l’inici d’un nou any em recordo a mi mateix que no podré avançar
adequadament si de vegades no soc capaç de frenar, però sobretot em
recordo a mi mateix que si la fe em sedueix és perquè em dona força per
avançar. I perquè, sempre que em convida a frenar, és perquè pugui
arribar més lluny.
Joan Ferrés Prats

