Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 19.- Sant Crispí, bisbe i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h.- Josep Pi (2n. aniversari) i esposa Juanita./ Antoni
Pastor Campmany./ Àuria Cases i Jaume Salvatella.
Diumenge dia 20.- JESUCRIST, REI DE L’UNIVERS.
9h.- Jaume Perals Aymerich./ Antoni García (1r. aniversari).
Al beat Alexandre Planes per demanar una gràcia.
12:30h.- Per l’Ateneu Familiar en acció de gràcies i pels socis difunts.
Esposos Julià Ferrés i Isabel Biscarri i filla Anna.
Per Mn. Jaume Casas i Mn. Règol Casas.
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió.
Dilluns dia 21.- Presentació de la Mare de Déu.
Vespre.- Acció de gràcies d’uns feligresos.
Montserrat Aymerich (22 aniv.) i Pere López.
Dimarts dia 22. - Santa Cecília, màrtir.
Matí.- Família Martí Tuset.
Vespre- Antoni Pastor Campmany.
Dimecres dia 23.- Sant Climent I, papa i màrtir.
Matí.- Missa
Vespre- Francesc Folqué Margalef i esposa.
Dijous dia 24.- Sant Andreu Dung-Lac, màrtir vietnamita.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 25.- Sant Erasme de Rotherdam.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 26.- Sant Silvestre
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h.- Joan Marcè Rigol (2n. aniversari) i intenció
particular. Annita Ferrés (1r. aniversari)./ Josep Nicolau Surià (2n. aniv.).
Diumenge dia 27.- PRIMER DIUMENGE D’ADVENT
9h.- Maria bosch-Agustí Caralt i difunts família. Jaume Galaver Català./
Difunts família Roca i Fontanals./ Joan Saperas i esposa Benita./ Miquel Via
i esposa Dolors.
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich. Isidre Prats (11è. aniversari). Joan
Saperas i esposa Benita. Miquel Via i esposa Dolors.
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió.
.
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CRIST REI, ENCARA?
En els temps que corren, fer servir aquest atribut per designar qui és
per a nosaltres Jesucrist ben segur que no ens ajuda gaire a una presentació
atraient de la figura de Jesús i la seva acció salvadora. I fàcilment suggereix
allò de “legionarios de Cristo Rey”. No obstant així surt en el Nou Testament,
recollint la titeratura bíblica. Es parla de Déu com a Rei i l’adveniment del
Messies portarà l’arribada del Regne de Déu.
Caldrà doncs una catequesi d’aquests termes continguts en les Sagrades
escriptures i que porten una millor comprensió de l’obra salvadora.
L’edveniment del Regne de Déu era l’anhel del poble creient: vingui a
nosaltres el vostre Regne! El poble sospirava per l’alliberament de
submissions, d’injustícies, sofriments; esperava el Messies promès que
portaria el Regne de Déu. El Messies posaria ordre: un món segons Déu.
Joan Baptista anuncia que el Regne de Déu és a prop! Jesús diu: El Regne
de Déu ja és enmig vostre... Alguns interpretaven que aquest Regne seria
d’ordre polític, i Jesús ha de dir davant Pilat: Sí, jo sóc Rei, però el meu
Regne no és d’aquest món. L’anunci de la vinguda del Regne de Déu que
porta a terme Jesucrist és una veritable bona notícia: Regne de veritat i de
vida, regne de santedat i de gràcia, Regne de justícia, d’amor i de Pau. Un
“Regne” ja inaugurat per Jesucrist. La plenitud és el gaudi, amb Ell, de la
vida eterna. És el que ens diu el diàleg de Jesús i el bon lladre a la creu: “Jesús, recordeu.vos de mi, quan arribeu al vostre Regne”. Jesús li

respongué: “Avui seràs amb mi al paradís”.
Mn. Anton Roca

MISSA I REUNIÓ DE PARES DELS NENS DE 2n. CURS DE
CATEQUESI: avui, diumenge, a les 12:30h. i reunió immediatament
després a la capella del Santíssim.
CONDOLENÇA
La donem als familiars d’Angel Polo Vega, de 56 anys, i d’Eduardo
García Vela, de 76 anys, que moriren el passat dia 14 i 17,
respectivament. que descansin en la pau del Senyor.
BAPTISME: Dissabte, dia 19
La nena Candela Palau Ortega ha rebut el sagrament del Baptisme.
Benvinguda a l’Església i felicitats als pares i familiars.
RESULTAT DE LA COL·LECTA DE GERMANOR:
Diumenge passat es recolliren 1.428 € (any passat: 1.420 €)
REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: Dijous
vinent, a les 9 del vespre.
TROBADA DE VISITADORS VOLUNTARIS DE LA PASTORAL
DE LA SALUT.
Tindrà lloc dissabte vinent, dia 26, a la Casa de l’Església del Bisbat,
de 10.00 a 13.30h. del matí. Trobada oberta als qui serveixen en
aquest camp i a totes les persones interessades.
JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL
Com cada any per aquestes dates, s’organitza a la Casa de l’Església
de Sant Feliu aquest cicle de conferències obertes als diocesans de
la nostra Vicaria del Llobregat. Enguany són del dilluns 28 de
novembre al dijous, 1 de desembre, de 9:30 a 11:00 de la nit.
Esperem la viva participació dels feligresos i la setmana vinent
detallarem el programa.

RACÓ DE LITÚRGIA: (3)
“L’ADVENT I LA PARAULA DE DÉU”: Amb l’Advent iniciem un nou
Any Litúrgic i un nou cicle del Lectionari. Per ajudar a valorar la
importància de la Paraula de Déu en l’Església i en els creients, farem a
totes les misses del 1r. diumenge d’Advent l’entronització del Lectionari

en la processó d’entrada, amb la veneració deguda, per tal que tota
l’Assemblea pugui entendre i gaudir la Paraula de Vida abundosa que el
Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, per l’Esperit Sant, fa arribar a tots
els qui participen en la sagrada litúrgia.
També celebrarem les Primeres vespres dels quatre dimenges
d’Advent (els dissabtes, a les 7:30 h. del vespre). Pregarem amb
l’Església i amb les Sagrades Escriptures. Aprofitem-ho!

AMORS QUE ENGANYEN
Hi ha paraules –com amor- que prometen molt però amaguen
paranys, i paraules –com misericòrdia- que enlluernen poc però
amaguen tresors. Al llarg d’aquest darrer any he pensat força en la
misericòrdia, i això m’ha ajudat a revisar la meva concepció sobre
l’amor.
No sé si es pot dir que com a pares i mares tendim a estimar més els
fills que fan més bondat, als que ens creen menys problemes. O si es pot
dir que com a mestres tendim a estimar més als alumnes més dòcils, als
que són més complidors. No ho sé, no n’estic segur, però sí que estic
segur que en general tendim a expressar més obertament el nostre
amor a les persones que considerem que se’l mereixen més, i darrera
aquesta actitud, pretesament d’amor, hi ha amagat un pòsit d’egoisme.
Quan estimem la perfecció (la persona més maca, la més bona, la
més intel·ligent, la més generosa), en el fons ens estem estimant a
nosaltres mateixos, estimem els nostres desitjos fets realitat, projectem
en l’altre els ideals de perfecció que hem construït a la nostra ment i que
voldríem trobar a la vida. Quan estimem la perfecció, no estimem l’altre,
perquè l’altre mai no és perfecte.
És aquí on entra en joc la misericòrdia. Tenir misericòrdia vol dir
etimològicament posar el cor en la misèria dels altres, en les seves
mancances, en la seva debilitat. Vol dir estimar l’altre no quan més s’ho
mereix sinó quan més ho necessita, no quan va sobrat sinó quan va
mancat.
La celebració de la fi de l’any de la misericòrdia és, doncs, una bona
oportunitat per revisar la meva concepció de l’amor a la llum de la
misericòrdia. Des de la fe només puc dir que el meu cor estima si abraça
la misèria de l’altra persona, les seves mancances de tota mena. Com
Déu fa amb mi.
Joan Ferrés i Prats

