
En definitiva, sento que puc desitjar un bon any perquè, en primer lloc, el 

poso en mans de Déu i, en segon lloc, perquè li demano que em doni forces 

per ser més solidari i més responsable amb els que ho tenen més difícil. 

Joan Ferrés Prats 
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SOLEMNITAT DE SANTA MARIA, MARE DE DEU . 

                                                 1 DE GENER DE 2023. Nº 1 
 

AVUI: 56ª. JORNADA MUNDIAL DE LA PAU. 

MISSATGE DEL PAPA FRANCESC 

1 gener 2023: Ningú  no pot salvar-se sol. Recomençar des 

de la COVID-19 per a traçar junts camins de pau 

  La COVID-19 ens va arrossegar enmig de la nit, 
desestabilitzant la nostra vida ordinària, revolucionant els 
nostres plans i costums, pertorbant l'aparent tranquil·litat fins i 
tot de les societats més privilegiades, generant desorientació i 
sofriment, i causant la mort de tants germans i germanes nostres. 

El món sanitari, immers en una voràgine de desafiaments 
inesperats i en una situació que no estava del tot clara ni tan sols 
des del punt de vista científic, es va mobilitzar per alleujar el 
dolor de tants i tractar de posar-hi remei; igual que les autoritats 
polítiques, que van haver de prendre mesures dràstiques en 
matèria d'organització i gestió de l'emergència. 

Juntament amb les manifestacions físiques, el COVID-19 ha 
provocat -també amb efectes a llarg termini- un malestar 
generalitzat que ha calat en els cors de moltes persones i 
famílies, amb seqüeles a tenir en compte, alimentades per llargs 
períodes d'aïllament i diverses restriccions de la llibertat.  

A més, no podem oblidar com la pandèmia ha tocat la fibra 
sensible del teixit social i econòmic, posant de relleu 
contradiccions i desigualtats. Ha amenaçat la seguretat laboral 

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
www.vidaparroquia l . cat                santvicenc685@bisbatsantfe l iu.cat  

 

 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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.- OCTAVA DE NADAL.SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU.  
9 h.- Missa. 
12:00 h.- Missa amb participació de l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic.. 
Ermita de Sant Roc, 11 h.: Celebració dominical amb diaca. 
 

Dilluns dia 2.- Sant Basili el Gran i Gregori Nazianzè 
20 h.- Missa. 
 

Dimarts dia  3.- Sant Santíssim nom de Jesús 
9 h.- Missa. 
20 h.- Mª Dolors Fernández (1r. aniversari). 
           Esperança Martí Rovira. 
 

Dimecres dia 4.- Sant Rigobert, bisbe 
9 h.- Missa. 
20 h.- Missa. 
 

Dijous dia  5.- Sant Simeó, l’Estilita.  
9 h.-    Difunts família Font Parés. 
20 h.- Missa de Vigília (festiva) 
 

Divendres dia 6.- SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR .   
9 h.- Josep Baqués, fill Joan i família Boltà Llinàs. 
20 h.-  Mª Dolors Fernández (1r. aniv.). 
 

Dissabte dia 7.- Sant Ramon de Penyafort, prevere dominic.  
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer-Roig. 

Maria Montserrat Lunes Borrell. 
Julià Ferrés (13è aniv.), esposa Isabel i filla Anna. 

 

Diumenge dia 8.- BAPTISME DEL SENYOR  .  
9 h.- Missa. 
12:00 h.- Maria Herrero (13è aniversari). 
Ermita de Sant Roc, 11 h.: Celebració dominical amb diaca. 
 

 



de molts i ha agreujat la solitud cada vegada més estesa en les 
nostres societats, sobretot la dels més febles i la dels pobres. 
Pensem, per exemple, en els milions de treballadors informals de 
moltes parts del món, als quals es va deixar sense ocupació i 
sense cap suport durant tot el confinament. 

Transcorreguts tres anys, ha arribat el moment de 
prendre'ns un temps per qüestionar-nos, aprendre, créixer i 
deixar-nos transformar de manera personal i comunitària.  

Certament, després d'haver palpat la fragilitat que 
caracteritza la realitat humana i la nostra existència personal, 
podem dir que la major lliçó que ens deixa en herència la COVID-
19 és la consciència que tots ens necessitem; que el nostre tresor 
més gran, encara que també el més fràgil, és la fraternitat 
humana, fundada en la nostra filiació divina comuna, i que ningú 
no pot salvar-se sol. Per tant, és urgent que busquem i 
promoguem junts els valors universals que tracen el camí 
d'aquesta fraternitat humana. (continuarà) 

Del Missatge del papa Francesc amb motiu 
de la JORNADA MUNDIALDE LA PAU 2023 

 

 

 

 DIA 6, DIVENDRES: CELEBRACIÓ DE L’EPIFANIA DEL 
SENYOR: És festa de precepte. 

 MISSES: Vespertina dijous, dia 5, a les 20 h. DIA 6: 9 i 12 del 
migdia. 
 

 VIVÈNCIES POSITIVES EN TEMPS DE NADAL 
Després dels dos últims Nadals marcats per la pandèmia hem tornat 
a reviure un Nadal força participat 
Recordem: El dia 18: amb la missa familiar i petit recital de nadales 
amb Ítaca i infants de la catequesi. Ho podrem fer cada any: Vénen 
els pares, vénen els nens amb Ítaca... El mateix dia una molt bona 
participació en el dinar de Nadal organitzat per la Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes, a Barcelona... 
Les misses de Nadal: la del Pollet, la més concorreguda, amb famílies 
senceres. És un encert i un bon servei per a molta gent. La missa del 
Gall es manté, amb la participació d’Itaca. No omplírem l’Església, 
però poc en faltà. L’Ofici de Matines cantat i seguit amb els llibrets. 
Els participants foren molt generosos amb l’aportació al piscolabis. 
Les misses del dia també mantingueren un bon nivell de participació. 

Hem viscut el tradicional Concert de Sant Esteve, les col·lectes per 
Càritas i la parròquia, els donatius, la recollida d’aliments, un 
Pessebre també molt bonic amb unes bones figures, etc. etc. I l’Arbre 
de Nadal. Vull agrair la feina de voluntaris i voluntàries que de manera 
discreta, sempre ajudeu la parròquia. 
I encara agrair les vostres felicitacions i mostres d’afecte en aquests 
dies i sempre rebo de vosaltres. Mil gràcies! 
 

 DIUMENGE VINENT: BAPTISME DEL SENYOR. 
En la missa de les 12,00H. Baptisme d’un infant en edat catequètica. 

 
 

UN BON ANY 

Llegeixo en un informe de Cristianisme i Justícia algunes males notícies amb 

les que ens deixa l’any 2022: 

1, “Un carbassó, que l’any 2021 valia 0,79 euros, ara en val 2,99”.  

2. “Uns 1.838 migrants van perdre la vida al Mediterrani l'any passat, una 

mitjana de cinc morts al dia”.  

3. “La sequera porta la producció hidràulica al nivell més baix de la seva 

història”. 4. “Augmenten un 10% les denúncies i les víctimes de violència 

de gènere en el tercer trimestre de 2022”.  

5. “Càritas diu que arribar a fi de mes és una ‘heroïcitat’”.  

6. “La guerra d’Ucraïna, amb més de 240.000 víctimes, és només un dels 

trenta conflictes armats que hi havia actius al món en començar l'any 2022”.  

Son tan sols algunes píndoles. Se'n podrien presentar més. N'hi ha prou 

per posar de manifest que, malgrat l’alleujament per la superació de la 

pandèmia, tanquem un any ple de patiment per a moltes persones. 

Què podem dir des de la fe en aquesta situació? El cap d’any no és una 

celebració litúrgica (el dia 1 de gener se celebra la festa de Maria, Mare de 

Déu), però com a cristians tenim l'obligació de llegir el que passa al món 

amb els ulls de la fe. En aquest context de patiment, podem parlar encara 

de Bona Notícia? Ens podem desitjar un Bon Any? 

Nadal és una festa d’esperança que hem de llegir en el context de la festa 

cristiana central, la Pasqua. L’esperança d’una vida que neix arribarà a la 

seva plenitud en la Pasqua, però hi arribarà passant pel patiment de la 

Setmana de Dolor. Aquest va ser “el camí que feu Jesús”, va ser el camíde 

Maria i és “el camí que jo he de fer” i que ha de fer la humanitat.                   

(Continua al darrere) 


