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 QUART DIUMENGE D’ADVENT .  18 DE DESEMBRE DE 2022. Nº 47 
 

LA VERGE TINDRÀ UN FILL 
 

Tot està a punt per posar-nos novament davant del misteri del Fill de 
Déu fet home. Amb Josep, també nosaltres hem rebut de dalt la llum 
que ens mostra la veritat de qui és aquest Jesús que naixerà de Maria. 
És obra de l’Esperit Sant, és Déu amb nosaltres, salvarà dels pecats el 
seu poble... 
“La Verge tindrà un fill” diu el profeta Isaïes. Ara Josep escolta l’àngel, 
creu, adora i diligentment acull en el seu cor. La figura de Josep, sol, en 
el silenci, reflexiu i obedient, és evocadora d’una actitud bàsica per a 
acollir la novetat de l’àngel. No sé si nosaltres, amb el brogit de tantes 
paraules, podem captar la Paraula. No sé si tants anuncis no poden 
aigualir l’Anunci. No sé si tan centrats en nosaltres mateixos captarem 
l’àngel que ve de part de Déu i la novetat que porta el Fill de Maria. A 
les portes de Nadal se’ns diu: atura’t com Josep, davant el misteri! I com 
ell acollí a casa seva, també nosaltres preparem-nos per donar 
acolliment Jesús, aquell que salvarà dels pecats el seu poble. 
“La verge tindrà un fill”: mentre sentim a cau d’orella aquest anunci, els 
míssils no paren de caure sobre la terra i la destrucció és gran. Res no 
fa pensar en el triomf de la bondat i de la vida. Quan, doncs, sembla 
que tot és erm, quan no podem esperar res de bo, un anunci ens 
sorprèn: la soca tallada traurà un rebrot, la verge tindrà un fill. 
En aquest món on palpem, dia rere dia, la maldat humana, Déu s’hi ha 
fet present. Déu hi és i en descobrim el seu rastre. El seu amor hi és i 
s’encomana. I nosaltres, cada any, tenim la sort de poder-ho celebrar, 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 17.- Sant Joan de Mata, cofundador dels Trinitaris .  
Vespre (festiva), 20 h.-    Missa 
 

Diumenge dia 18.- QUART DIUMENGE D’ADVENT .  
9 h.-  Esposos Joan Marcè - Pepi Munné,  i filla Neus. 
 

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

12:00 h.-  Isidre Prats i Maria Almirall. 
      Antoni Mèrida i esposos Domènec Sanou i Maria Vila. 
      Dolores Rivas Calvente  (9è. aniversari) 
 

Dilluns dia 19.- Sant Anastasi I, papa i màrtir. Sant Nemesi, màrtir.   
20 h.-  Missa       
 

Dimarts dia  20.- Sant Domènec de Silos  
9 h.-   En acción de gràcies. Por Antonio y Concepción 
20 h.-  Esposos Antonio Pastor i Margarita, Oleguer Boloix i família 
 

Dimecres dia 21.- Sant Miquees profeta. 
9 h.-  Missa   
20 h.- Montserrat Mestre Esteva (aniversari).        
 

Dijous dia  22.- Sant Zenó, màrtir .  
9 h.-  Difunts família Martí Tuset. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 23.- Sant Joan de Kety, prevere.   
9 h.- Missa 
20 h.-  Missa  
 

Dissabte dia 24.- Sant Delfí, bisbe.  
Tarda (Nadal), 18,00h. h.- MISSA DEL POLLET: Esposos Pere Cerdà i Maria  
        / Herrero.  
11,00h de la nit: MISSA DEL GALL: Família Reverter Margarit. 
   Difunts Siñol Casas i difunts Esteve Duran 
   Víctor Aguilar (natalici) 
   Joan Matas i Anita Ferrés. Dolors Balcells. 
   Antoni Mérida i esposos Domènec Sanou i Maria. 

Mercè Roig (59 aniv), Pere Roig i fills Martí i  
                    / Montserrat .   

 

DIUMENGE DIA 25.- SOLEMNITAT DEL NADAL .  
9 h.- Josep Martí Solanes Yherla, pare Manuel Solanes i avis Joaquim i Josefa 
Difunts família Planas Tuset. Esposos Miquel Via i Dolores i filla Mª Rosa. 
Esposos Joan Saperas i Benita. 
12:00 h.- MISSA SOLEMNE DE NADAL   
Ermita de Sant Roc, 11 h.: Missa de NADAL 

 

 



viure-ho i escampar-ho als quatre vents: “A la terra pau als homes que 
estima el Senyor” 
 

Mn. Anton Roca  
 

 

HORARI DE LES MISSES DE NADAL 
 

 VIGÍLIA, DISABTE, DIA 24, 

- Tarda a les 6 h.:  

                        Missa del Pollet (Missa familiar) 

           (No hi ha missa a les 8 del vespre) 

- Nit, a les 11 h.: 
     MISSA DEL GALL. Participació del grup  
     Ítaca, Matines i Eucaristia. Posterior 
     ressopó de Nadal.  

 

 DIA DE NADAL, DIUMENGE, DIA 25: MISSES 

9 H. I 12,00 H.  
 

 RESSOPÓ DE LA MISSA DEL GALL:  
Es farà a partir del que aportin els fidels. Es pot deixar a 
l’entrada al temple, en les capses que amb aquesta finalitat 

es posaran. Les begudes les posa la parròquia. 
 

 LA TELEVISIÓ DE SANT VICENÇ I LA PARRÒQUIA 
Sant Vicenç TV retransmetrà en directe la Missa del Gall a les 11 
de la nit. També podrà localitzar-se per Youtube: 
                                                   www.youtube.com/santvitv 

 

 EL PESSEBRE A LA PARRÒQUIA 
Aquest dissabte s’inaugura el Pessebre. un grup de voluntaris l’han 
fet possible, amb la inspiració del diaca Vicenç Castells. Ho agraïm i 
ho valorem.  
Ha dit el papa Francesc: “El bell signe del pessebre, tan estimat pel 
poble cristià, causa sempre sorpresa i admiració. La representació 
de l'esdeveniment del naixement de Jesús equival a anunciar el 
misteri de l'encarnació del Fill de Déu amb senzillesa i alegria. El 
pessebre és com un Evangeli viu, que sorgeix de les pàgines de la 
Sagrada Escriptura. La contemplació de l'escena del Nadal ens 
convida a posar-nos espiritualment en camí, atrets per la humilitat 
d'Aquell que s'ha fet home per a trobar cada home. 

 CONDOLENÇA 
La donem a la família de Rosa Caparà Perals, que morí el passat dia 
13 de desembre, a l’edat de 86 anys. Descansi en la pau del Senyor. 
 

 DIMARTS TARDA, A LA PARRÒQUIA: CONCERTS DE NADAL 
Del col·legi de la Immaculada (15 h.) i Escola de Música (18 h.). 

 
 

PREGAR A L'ERA DE LES DISTRACCIONS 

En el temps d'Advent se’ns convida a intensificar la meditació i la 

pregària, però segurament avui pregar és més difícil que mai. Costa 

concentrar-se. Vivim a l'era de les distraccions. Algú va definir la nostra era 

com la de l’home distret. El poeta estatunidenc Thomas S. Eliot parlava d'una 

generació “distreta de la distracció per la distracció”. 

  És veritat, vivim a l'era de les interrupcions. Fins i tot en l'àmbit de 

les distraccions, una  distracció ens distreu de l'altra. Si ens fixem només en 

l’ús del mòbil per part dels adults i els adolescents, es considera que provoca 

una mitjana d'entre cinquanta i cent cinquanta interrupcions al dia. Si 

eliminem el temps que dediquem a dormir, això comporta que de mitjana 

patim una interrupció pel mòbil cada set-vint minuts.  

Aquest diluvi d’estímuls invasors ens acaba modificant com a 

persones. I és que els experts calculen que només la meitat de les 

interrupcions que patim són provocades per elements externs intrusius, és a 

dir, per estímuls que ens venen de fora. L'altra meitat de les interrupcions 

ens les acabem provocant nosaltres mateixos, a través de les nostres cabòries 

internes. 

Es pot pregar o meditar en aquest context de manca total de 

concentració? Podem estar per Déu quan la nostra ment és envaïda 

contínuament per distraccions externes i internes? 

Jo només trobo una solució a aquest conflicte: convertir la pròpia 

distracció en objecte de pregària. En altres paraules, posar la meva vida 

mentalment dispersa en mans de Déu. Quan m'adono durant la pregària que 

la meva ment se n’ha anat, intento retornar-la cap a Déu prenent consciència 

de la meva feblesa, reconeixent modestament davant d'Ell el que demostra 

la distracció: que hi ha coses que em preocupen més que Ell. Llavors li 

demano forces perquè sigui capaç de capgirar el meu sistema de valors, de 

convertir-lo a Ell en el centre de la meva vida.            Joan Ferrés Prats 

http://www.youtube.com/santvitv

