
COL·LEGI DE LA IMMACULADA: Felicitem  en el dia de la seva festa 

aquesta escola de matriu cristiana catòlica. Dilluns al matí ho vindran a 

celebrar a l’església parroquial. 

 

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 SEGON D’ADVENT      4 DE DESEMBRE DE 2022. Nº 45 
 

CONVERTIU-VOS! 
 

Diumenge passat se’ns deia: “Vetlleu”!. Avui, donant un nou pas , una 
veu crida en el desert: ”Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop”. 
Podríem pensar: “no va pas per mi: jo ja crec”. I malgrat tot, cada any 
l’Església ens recorda que no podem rebre Crist i el seu Regne si no ens 
convertim... perquè la conversió a Déu no és cosa d’un dia, no és un fet 
puntual. És un treball permanent de girar el nostre cor cap a Déu. 
Tenim un sagrament que ajuda a viure aquest procés de canvi i 
redreçament interior: el sagrament de la Penitència, o sagrament del 
Perdó. Tot comença per la Bona notícia de la presència de Crist Salvador 
i el seu Regne. Animats, impactats per aquest anunci, iniciem un camí 
penitencial: comença pel reconeixement i penediment per situacions i 
actituds pecaminoses que descobrim en nosaltres. A partir d’aquí 
emprenem un camí de redreçament i de conversió. 
Per això l’Advent és un temps adient per a celebrar el sagrament de la 
Penitència. Joan Baptista predicava la conversió per a acollir el 
Salvador... Anaven a trobar-lo de tot arreu, confessaven els seus pecats 
i es feien batejar per ell al riu Jordà. I nosaltres, ¿com l’acollirem? 
¿Serem dels qui viuen refiats pensant que no necessitem convertir-nos, 
o obrirem, de debò, una ruta al Senyor? Aplanarem el seu camí ja des 
d’ara, perquè pugui entrar en aquest Nadal al nostre cor, al nostre món. 
Demostrem amb fets que ens volem convertir. El Baptista denuncia 
aquells que viuen refiats. Alerta, doncs, en quedar-nos en el bonic 
embolcall del Nadal i no entrem al cor del Misteri. Fóra una llàstima! 

Mn. Anton Roca  
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 3.- Sant Francesc Xavier, jesuïta missioner.  
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig. 
      Josep Mestre Esteva (aniversari). 
 

Diumenge dia 4.- SEGON DIUMENGE D’ADVENT. Santes Bàrbara i Clàudia 
9 h.- Missa. 
 

Ermita de Sant Roc: 11 h.: Celebració dominical amb diaca. 
 

12:00 h.- Esposos Salvador Roig i Dolors Font. 
 

Dilluns dia 5.- Sant Dalmau, bisbe  
20 h.- Martí Roig Monjo. 
 

Dimarts dia 6.- Sant Nicolau de Bari, bisbe  
9 h.- Esposos Francesc Capdevila i Josefina Pujades. 
 

Dimecres dia 7.- Sant Ambròs, bisbe de Milà i Doctor de l’Església . 
9 h.- No hi ha missa. 
20 h (Festiva).- 20 H.- Esposos Montserrat Roca i Agustí Castells. 
                      Difunts Família Mèlich-Oriol. 
                      Josep Baqués (24è aniversari) i fill Joan Baqués. 
 

Dijous dia 8.- IMMACULADA CONCEPCIÓ  DE LA VERGE MARIA .  
9 h.- Missa. 
12 h.- Esposos Conxita Guilera i Joan, i fill Joaquim. 
         Esposos Montserrat (9è aniversari) i Agustí. 
         Conxita Casas i Anton Galofré, i fills Teresina, Josefina i Anton. 
 

Divendres dia 9.- Santa Leocàdia, verge i màrtir . 
9 h.- Missa.              20 h.- Missa. 
 

Dissabte dia 10.- Santa Eulàlia de Mèrida, verge i màrtir .  
Vespre (festiva), 20 h.- Lluís Parellada Fortuny (3r Aniversari). 

              Julià Ferrés, esposa Isabel i filla Anna. 
 Miquel Font i esposa Engràcia. 

 

Diumenge dia 11.- TERCER DIUMENGE D’ADVENT.  
9 h.- Maria Dolors Prats Comamala. 
 

Ermita de Sant Roc: 11 h.: Celebració dominical amb diaca. 
 

12:00 h.- Salvador Esteve Soley (2n aniversari) i pares Andreu i Maria. 

 



 

 DIJOUS, DIA 8: SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA 
CONCEPCIÓ DE LA VERGE MARIA. 
Festa gran de l’Església. Misses: vigília (dimecres, 20,00 h.) i dia 8 a 
les 9 i a les 12,00 h.  
 

En el clima de l’Advent, cada any ens alegra la festa de la 
Immaculada, la festa d’aquesta dona que va estar íntimament  
associada, no pas per iniciativa nostra, sinó de Déu, a l’obra 
salvadora de Jesús. Igual com al final de la seva vida va ser assumpta 
al cel, participant en cos i ànima del triomf del seu Fill, també a l’inici 
de la seva existència va ser incorporada radicalment a la gràcia i a 
l’amor de Déu.  

 Val la pena celebrar amb alegria aquest do de Déu a Maria, que és 
també do a l’Església i a la Humanitat sencera. 

 

 APROPA’T A L’EVANGELI 
Durant aquesta setmana els grups es tornaran a reunir per poder 
preparar i compartir l’evangeli del 3r. diumenge d’Advent. El 
dissabte, dia 17 de desembre a les 7 de la tarda, a l’església 
finalitzarem aquesta experiència amb una xerrada a càrrec de Joan 
Piñol amb el títol: “La Bíblia: una aventura per descobrir”. A aquesta 
xerrada hi és convidada tota la comunitat parroquial, per tal de 
preparar-nos pel Nadal.  

                                                                                                                                                                                                                     

 HORARI DE MISSES D’AQUEST SETMANA  

 Dilluns, dia 5: 20,00 h. 
 Dimarts, dia 6: 9,00 h. (Festa civil) 
 Dimecres, dia 7: 20,00 h.(missa festiva: vigília Immaculada) 
 DIJOUS, dia 8: 9,00 H. I 12,00 H. (Festa de la 

Immaculada) 

 Divendres, dia 9: 9,00 h. i 20,00 h. 
 Dissabte, dia 10: 20,00 h. 

 
 CÀRITAS PER NADAL 

 Recollida d’aliments (que ajudin a la “taula” de Nadal) del 12 al 
22 de desembre, a la Rectoria. També donatius en metàl·lic per 
si cal complementar la cistella...  

 COL·LECTA DE NADAL PER CÀRITAS DIOCESNA (diumenge 
abans de Nadal: 18 de desembre). 

 
    

PRIMERES VESPRES DE DIUMENGE   
            DISSABTES 3 I 10 DE DESEMBRE, A 2/4 DE 8 DEL VESPRE, 
            A LA CAPELLA DEL SANTÍSSIM. 
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de: 

† Consol Prats Casasampere que morí el passat dia 26 de novembre,   
a l’edat de 85 anys. 

† Josep Rosell Farré que morí el passat dia 27 de novembre, a l’edat 
de 82 anys. 

† Antonet Berenguer Olivella que morí el passat dia 30 de 
novembre, a l’edat de 86 anys. 

Descansin en la pau del Senyor. 
 

 

SOLITUD 

La Creu Roja de Catalunya ha publicat els resultats d'un estudi sobre 
la Solitud No Desitjada. És un tema molt apropiat per a aquests dies abans 
de Nadal. Els resultats de l’estudi coincideixen amb els d'altres 
investigacions que s'han fet sobre aquest tema. I són impactants. 

L’informe parla de sentir-se sol, no de viure sol. De fet, gairebé la 
meitat (el 44,5%) de les persones enquestades que viuen soles valoren 
aquesta experiència de manera positiva. El problema, doncs, no és viure 
sol, sinó sentir-se sol. És encara més dolorós sentir-se sol quan no s'està 
sol. 

Doncs bé, segons l’estudi, només el 22,83% de les persones que han 
ateses per la Creu Roja durant el darrer any es defineixen com a “no soles”, 
mentre que el 77,17% experimenten algun tipus de soledat. I el 21,7% 
l’experimenten de manera greu o molt greu.  

Entre els joves (18-29 anys), un 79,75% se senten sols. Només un 
20,25% es defineixen com a “no sols/es”. En canvi, entre els més grans de 
vuitanta anys, el sentiment de solitud arriba a un 69%. En contra del que 
podria semblar, hi ha, doncs, més sentiment de solitud entre els joves que 
entre els ancians. Si no ho sembla, és segurament perquè els joves 
amaguen el seu sentiment de solitud per no donar una mala imatge d'ells 
mateixos. 

Són unes dades que m’interpel·len molt. Fa deu anys els experts 
parlaven d’una pandèmia de solitud. Avui les xifres són encara pitjors que 
llavors. A l'era de la connectivitat i de les xarxes socials la pandèmia de la 
solitud no ha trobat una vacuna per frenar-la.  

És un problema greu del que, com a cristià, m’hauria de sentir més 
responsable. No puc pas dir que no puc fer res per alleujar aquest problema 
en el meu entorn. Jo mateix hauria de formar part de la vacuna. 

 

Joan Ferrés Prats 


