
tipus de llum seductora, la que potencia el consum. 

Son les alternatives eternes dels creients: posar-nos en marxa a la vida 
seguint l'estrella que ens porta a tenir més, o seguir, com els savis de 
l'Orient, la que ens porta a ser més, la que ens dona, a través de Jesús, la 
plenitud de ser. 

                                                                                                            Joan Ferrés Prats 

 

Parròquia de Sant Vicenç Màrtir 

 

 

         

       Parròquia Sant Vicenç, màrtir                                  @vidaparroquial  

Per fer donatius a la Parròquia a través de Bizum, indicar codi ONG 02752. 

 

 

DIUMENGE BAPTISME DEL SENYOR.      9 DE GENER DE 2022. Nº 2 
 

EL BAPTISME I LES PREGUNTES DEL SÍNODE 
 

Avui celebrem el Baptisme del Senyor. Amb aquesta celebració acaba el              
cicle nadalenc i demà s’inicia l’anomenat temps de durant l’any, que 
quedarà interromput el dia 2 de març, Dimecres de Cendra, amb l’inici 
de la Quaresma, temps de  preparació de la gran festa de Pasqua. 
El Baptisme del Senyor significa l’inici de la seva vida pública i encara 
està vinculat al temps d’Epifania, temps de la manifestació de Jesús i la 
seva missió. En el Jordà es revela Jesús com a Fill del Pare, ple de 
l’Esperit Sant: “Ets el meu Fill, el meu estimat en qui m’he complagut”.  
El Baptisme del Senyor ha de ser pels batejats en Crist una ocasió de 
reflexió sobre la nostra realitat de batejats i una actualització de tot el 
que significa en la nostra vida.  
Avui podem veure que la participació que se’ns demana als fidels 
cristians en el proper Sínode de l’Església té el seu fonament en el 
Baptisme que hem rebut. 

Així ho diu el Document preparatori del Sínode: “Els membres del 
Poble de Déu estem units pel baptisme, i per ell es dona una 
veritable igualtat entre tots pel que fa a la dignitat i a l’acció 
comuna a tots els fidels per a l’edificació del Cos de Crist» (LG, n. 
32). Per tant, tots els batejats, al participar de la funció sacerdotal, 
profètica i real de Crist, som subjectes actius d’evangelització, tant 

singularment com formant part integral del Poble de Déu. 
Des d’aquesta perspectiva, la pregunta fonamental que guia aquesta 
consulta que ara es fa al Poble de Déu és la següent:  En  una  Església  
 

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 8.- Sant Apol·linar bisbe. Sant Severí abat  
Vespre (festiva), 20 h.- Maria Herrero Suquet (12 aniversari). 
   Dif. Família Torredemer Roig 
 

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.- Acció de gràcies 75è. aniversari. 
     Miquela Roig (35 aniverari) i espòs Josep. 
 

Dilluns dia 10.-  Sant Nicanor, diaca 
20 h.-  Esposos Joan Lloparti Conxita i fill Joaquim./ Jesica Turmo (4t. aniv.). 
  Merceneta Potrony.      
 

Dimarts dia  11.- Sant Higini, papa i màrtir  
9 h.-  Missa                      
20 h.-  Missa 
 

Dimecres dia 12.- Sant Arcadi, mr i Sant Alfred, monjo 
9 h.- Missa          
20 h.- Missa         
 

Dijous dia  13.- Sant Hilari, bisbe.  
9 h.-    Missa                
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 14.- Sant Joan de Ribera, bisbe.   
9 h.-  Missa 
20 h.-  Mn. Jaume Casas, Mn Règol, Modesta Casas i germanes. 
 

Dissabte dia 15.- Sant Pau, ermità de Tebes.  
Vespre (festiva), 20 h.-    Mercè Remolà i néta  Ariadna 
 

Diumenge dia 16.- DIUMENGE II DE DURANT L’ANY.  Sant Marcel, p. i mr. 
9 h.- Josep M. Aymerich i família 
12:00 h.- Acció de gràcies.  
 

 



sinodal, que anuncia l’Evangeli, tots «caminem junts»:  
1. ¿com es realitza avui aquest «caminar junts» en la pròpia 

Església diocesana? Quins passos ens convida a fer 
l’Esperit per a créixer en el nostre «caminar junts»? 
 

Per a contestar aquesta qüestió es convida a: 
a) preguntar-se sobre les experiències en la pròpia Església 
particular que fan referència a la pregunta fonamental; 
 

b) rellegir més profundament aquestes experiències: quines 
alegries han provocat? Quines dificultats i obstacles s’han 
trobat? 
Quines ferides han provocat? Quines intuïcions han 
suscitat? 
 

Anem-hi pensant i apuntem-nos tot el que se’ns vagi acudint, perquè 
la nostra aportació sigui ben plena i pensada. 
 

                                                                             Mn. Antoni Roca 
 

 

SAGRAMENTS ANY 2021 ANY 2020 

Baptismes 27 (15 nenes  i 12 nens) 16 

Confirmacions 5 (3 noies i 2 nois) 7 

1ª Comunió 22 (12 nenes i 10 nens) 26 

Matrimonis 5 celebrats aquí. 3 

Exèquies 34 (22 dones i 12 homes).  
 20 celebrats a l’església parroquial  
 i 14 a la capella del tanatori.  

31 
(20 església 
11 tanatori) 

 

 CONDOLENÇA 
. La donem als familiars de Rafaela Gamboa Porras, que morí el 
passat 31 de desembre, a l’edat de 78 anys. 
. També ens ha deixat, el passat dia 4, Maria Dolors Fernández 
Urgell, de 95 anys. 
A llurs famílies els fem arribar el nostre condol, mentre preguem pel 
repòs estern de les nostres germanes difuntes. 

        

 RECOMENÇA LA CATEQUESI INFANTIL 
Aquesta setmana, dilluns i dimarts, a les hores establertes. 

                                                                                                                                                                                     

 REUNIONS: 
 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: Dilluns, dia 10, a les 

20 h. a la Rectoria. 

 

 CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL: Dimecres, dia 12, a 
les 20 h. al Casal parroquial 

 

 ESPAI DE PREGÀRIA: CANVI DE DATA  
Es trasllada al dilluns, dia 17, a punt d’entrar a la Setmana de 

Pregària per la Unitat dels Cristians. Pregarem per aquesta intenció.  
 

 BAPTISME 

Dissabte dia 8 ha estat batejat el nen David Jiménez Bustamante. 

L’Església l’acull amb molta alegria! 
 

L’ESTEL D'ORIENT 

Tot just acabem de celebrar el que anomenem la festa dels Reis, o dels 
Reis Mags, per bé que els evangelis no diuen mai que aquells mítics 
personatges d'orient que varen fer un llarg pelegrinatge per adorar Jesús 
fossin ni reis ni mags. Els evangelis parlen d'uns savis d'Orient. I el que 
també diuen és que aquells savis, per poder trobar Jesús, varen seguir una 
estrella. 

És curiós. Els que en saben asseguren que el primer que crida l'atenció dels 
nadons, fins i tot acabats de néixer, és la llum. La llum i el moviment. Els 
adults mantenim aquesta doble fascinació. Una llum, sobretot si es mou, 
crida l'atenció tant dels infants com dels adults. 

No és estrany, doncs, que la llum sigui també un element clau dels paratges 
evangèlics del temps litúrgic de Nadal. Als pastors “la glòria del Senyor els 
envoltà de llum” (Lc 2, 9). I els savis de l'Orient varen explicar a Herodes 
que “hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo” (Mt 2, 2).  I encara: 
“El poble que vivia a la fosca ha vist una gran llum” (Mt 4, 16). 

És a partir d’aquestes cites que, en temps de Nadal, els carrers s'omplen 
de llums a les societats de tradició cristiana. I, a partir d'aquest vell costum, 
també els comerços han descobert que poden fer-nos consumir més en el 
temps de Nadal inundant-nos de llums tintinejants.  

De manera real i de manera metafòrica, a la vida tots ens movem per algun 
tipus de llum, per algun tipus d’estrella. Els que distingeix als adults dels 
infants, i a uns adults dels altres, és el tipus de llum que ens sedueix, el 
tipus d’estrella que ens fa moure. 

Els savis d'orient es varen posar en camí seguint la llum que els portà fins 
a Jesús, per adorar-lo, per posar-se als seus peus. Herodes, en canvi, era  

mogut per una altra estrella: la del desig de poder, un poder que creia que 
estava amenaçat per la figura de Jesús. El comerç ens presenta un tercer 

(continua a la pàgina del darrere) 


