
Jesús, que neix al Nadal com a do del Pare, és la màxima expressió de la 
fecunditat de Déu, una fecunditat que m’ajuda a mi mateix a ser més fecund 
i, per tant, més feliç. 

Joan Ferrés Prat 
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SOLEMNITAT DE NADAL .             25 DE DESEMBRE DE 2022. Nº 48 
 

EL NADAL SEGONS EL PAPA FRANCESC  
 

  - “Nadal sol ser una festa sorollosa: ens anirà bé una mica de 
silenci, per sentir la veu de l'Amor.  

- Nadal ets tu, quan decideixes néixer de nou cada dia i deixes 
entrar Déu en el teu interior. 

 - L'arbre de Nadal ets tu, quan resisteixes vigorós  els vents i 
dificultats de la vida. 

 - La felicitació de Nadal ets tu, quan la bondat està escrita a 
les teves mans, quan perdones i restableixes la pau, tot i els 
sofriments.  

 - El sopar de Nadal ets tu, quan sadolles de pa i d'esperança 
al pobre que està al teu costat.  

 - Sí, tu ets la nit de Nadal, quan humil i conscient, reps en el 
silenci de la nit el Salvador del món sense sorolls ni grans 
celebracions 

  - Els guarniments de Nadal ets tu, quan les teves virtuts són 
colors que adornen la teva vida.  

  - Ets també llum de Nadal, quan il·lumines amb la teva vida 
el camí dels altres amb la bondat, la paciència, l’alegria i la 
generositat.  
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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 

 

Dilluns dia 26.- Sant Esteve, diaca protomàrtir.   
12 h.-  Ramon Morral (aniversari), pares i germans . 
  Charo Pérez Habas (aniversari) i pares.     
 

Dimarts dia  27.- Sant Joan, apòstol i evangelista  
9 h.-   Missa 
20 h.-  Eulàlia Font (16 aniversari) i espòs Joan. 
 

Dimecres dia 28.- Els Sants Innocents . 
9 h.-    Missa                    20 h.-    Missa     
 

Dijous dia 29 .- Sant Tomàs Becket, bisbe de Canterbury, màrtir .  
9 h.-    Missa                    20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 30.- FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA.   
9 h.-  Missa                      20 h.-   Missa 
 

Dissabte dia 31.- Sant Silvestre I, papa.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Difunts família Castells Roca; família Font – Mèlich. 
Gertrudis Romero. Família Reverter – Margarit.   
 

Diumenge dia 1.- SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU .  
9 h.-Missa  
12:00 h.- Missa  
Ermita de Sant Roc, 11 h.: Celebració dominical amb diaca. 

 

 



- L’àngel de Nadal ets tu, quan cantes al món un missatge de 
pau, de justícia i d'amor.  

- L'estel de Nadal ets tu, quan condueixes a algú a la trobada 
amb Jesús.  

- Ets també els Reis Mags, quan dónes el millor que tens 
sense importar a qui.  

- La música de Nadal ets tu quan aconsegueixes harmonia 
dins teu. 

 - El regal de Nadal ets tu, quan ets de debò amic i germà de 
tot ésser humà. 

Un molt Bon Nadal per tots els que s'assemblen al Nadal”.  

(D’un missatge de Nadal del papa Francesc) 
  

 

 DILLUNS, DIA 26, FESTA DE SANT ESTEVE:  
MISSA A LES 12 DEL MIGDIA. 
 

 

    FESTA DE SANT ESTEVE, A LES 7 DE LA TARDA,: 
 

CONCERT TRADICIONAL DE SANT ESTEVE 

             AL TEMPLE PARROQUIAL 
  

CORAL ¾ DE 10 

ORFEÓ VICENTÍ 

             Del Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts 

 

 
 FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA 

Sempre celebrem la festa de la Sagrada Família el diumenge que 
s’escau entre Nadal i Cap d’Any. Quan no hi ha diumenge entremig  

 –com és el cas d’aquest any- La festa litúrgica se celebra divendres 
de la setmana de Nadal. Per tant divendres vinent, dia 30, 
celebrarem la Sagrada Família. Les misses són a les 9 del matí i a 
les 8 del vespre. 
Dia indicat per pregar per les nostres famílies i també per valorar 
aquesta realitat i respectar-la, cuidar-la i protegir-la. 

    

 DIUMENGE VINENT, CAP D’ANY: SOLEMNITAT DE LA MARE 
DE DÉU. JORNADA MUNDIAL DE LA PAU 

 

          HORARI DE MISSES: 

 Dissabte, dia 31, a les 20 h.:  
MISSA DE FI D’ANY EN COMUNIÓ AMB TAIZÉ. 
Pregarem per la pau i ens unirem espiritualment amb els joves 
que es reuneixen en la Trobada Europea de Taizé, enguany a 
Rostock, ciutat situada al nord d’Alemanya. 

 

 Diumenge, dia 1: 
o Misses a les 9 i a les 12,00h.. En aquesta missa hi 
     participarà l’Orfeó Vicentí. 

                                                                                                                                                                                                         
 

NADAL I LA FELICITAT 

Les paraules més repetides aquests dies al voltant de Nadal tenen a 
veure amb la felicitat. Tant els creients com els que no ho son ens desitgem 
felicitat els uns als altres. Fins i tot les persones a les que aquestes festes no 
els agraden solen dir que és perquè sembla que sigui obligatori ser feliç. 

En la manera d'expressar-nos es posa de manifest que tenim al cap 
diferents tipus de felicitat: la que prové de trobar-se amb la família, la que 
està condicionada pel fet que ens toqui o no la loteria, la dels regals que ens 
han de fer, la de consumir, la d’acollir Jesús a la nostra vida...  

M’agraden les etimologies, i aquesta vegada he fet un descobriment. 
La paraula felicitat prové del llatí, de felicitas, i alhora el mot felicitas prové 
de felix, també del llatí. Doncs bé, originàriament felix no significava feliç, 
sinó fecund, fèrtil. És extraordinari! Quina font de saviesa son les 
etimologies! Quin potencial té aquest descobriment des de tots els punts de 
vista, també des del cristià! 

Els artistes, els científics, els inventors i els poetes són feliços quan 
creen, quan són fèrtils, fecunds, quan han fet una aportació a la vida. També 
les dones i els homes assolim uns moments de màxima felicitat en el moment 
de ser mares i pares. I és que la fecunditat ens recorda que som imatge de 
Déu, que tenim el potencial de ser creadors, de ser fèrtils. 

Hi ha maneres molt quotidianes de ser fecunds. Des de la perspectiva 
cristiana, només som fèrtils o fecunds quan compartim, quan donem, quan 
treballem per un mon més just i solidari, quan contribuïm a què les persones 
del nostre voltant creixin, siguin més felices, tinguin més vida. Soc fecund 
cada vegada que soluciono un problema dels altres, cada vegada que alleujo 
una solitud, que ajudo una persona necessitada, que soc pacient amb les 
limitacions dels altres.                                                       

 (continua al darrere) 


