Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.).
Roser Camps Tuset (30è. aniversari)
Diumenge dia 27.- PRIMER DIUMENGE D’ADVENT
9h.- Maria bosch-Agustí Caralt i difunts família. Jaume Gelabert 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).
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió.
Dilluns dia 28.- Sta. Catarina Labouré, religiosa.
Vespre.- Francisco Giménez Gaitan i esposa.
Dimarts dia29.- Sant Sadurní, bisbe i màrtir.
Matí.-Missa
Vespre-Celebració de la Paraula i Comunió.
Dimecres dia30.- Sant Andreu, apòstol.
Matí.-Missa.
Vespre- Mª Dolors Prats Comamala.
Dijous dia1.- Sant Eloi, bisbe.
Matí.- Missa
Vespre.-Celebració de la Paraula i Comunió.
Divendres dia2.-Santa Elisa, verge
Matí.- Enric Perals Aymerich
Vespre.- Enric Aymerich
Dissabte dia3.- Sant Francesc Xavier, jesuïta missioner.
Matí.-No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h.- Magdalena Valls i Joan Cuadrado.
Francesc Xavarria (20 aniversari)
Diumenge dia 4.- SEGON DIUMENGE D’ADVENT
9h.-Família Planas Tuset
12:30h.-Agustí Castells i Montserrat Roca./
Difunts família Torredemer Roig
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió.
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COMENÇAR I RECOMENÇAR EL CAMÍ DE LA FE
Avui iniciem un nou Any litúrgic i el temps d’Advent ens parla d’un
nou començament.
Tot ens convida a començar i a recomençar un camí vell i nou a la
vegada. Camí prou fressat per a uns, però cada vegada més desconegut i
verge per a altres. Camí que com més conegut és, més novetats hi
descobreixes. Camí fet en la nit, però amb claror d’estels. És el camí de la
fe!
De nit anem a trobar Jesús, com Nicodem. Tot caminant el Senyor ens
atrapa camí d’Emmaús. Asseguts a la seva taula el reconeixem. Caminant
pel món ens va al davant, ressuscitat, però el trobem crucificat en el
germà que tenim al costat... És el camí de la fe!
Al Tabor vivim moments sublims, a la terra baixa l’home esdevé llop
per a l’home.En plena tempesta Jesús dorm a la barca i nosaltres ens
enfonsem, però ve la bonança i les xarxes s’omplen i ens refà el caliu de
l’esmorzar amb Ell a la platja. És el camí de la fe!
Camí dels mags seguint l’estrella, camí de recerca i preguntar i cercar
el sentit de les Escriptures. Camí de set i cercar l’aigua i trobar Aquell que
ens dóna l’aigua de la vida... Fer-se gran i, malgrat tot, néixer de nou,
tornar a néixer gràcies a l’Esperit, el Vent de Déu que no deixa de
bufar...És el camí de la fe!
La litúrgia del 1er. Diumenge d’Advent ens diu insistentment: “Veniu”,

“Anem”, “pugem”, “caminem”. “Prou de dormir: És hora d’aixecar-nos”.
Efectivament, Déu ens crida a obrir-li una ruta. Que no ens trobi
distrets, sinó vetllant i a punt per a acollir-lo.
Mn. Anton Roca

ACTIVITATS
ADVENT: RECOLLIDA D’ALIMENTS PER CÀRITAS SANT
VICENÇ.
Com cada any, en venir Nadal, la parròquia organitza una recollida
d’aliments com aportació de Càritas al Rebost de Sant Vicenç.
Agraïm d’entrada la recollida que s’ha fet aquest divendres i
dissabte en el RECAPTE D’ALIMENTS. Agraïm la generositat i
solidaritat, tant dels donants, com dels qui han sigut voluntaris,
molts també de Càritas i joves de Confirmació i d’altres de la
parròquia.
Ara toca anar omplint el rebost per a les properes dates que
s’acosten. Què cal donar principalment?
- Llet, oli, farina, llaunes de peix, de carn, de tomàquet,
arròs i pasta. Com sempre, al lloc acostumat: rectoria.
CONDOLENÇA
La donem als familars de Mª Antònia Garcia Fresneda que morí el
passat dia 20, a l’edat de 62 anys. Al Cel sigui.
BAPTISME
Aquest diumenge, dia 27, rep el sagrament de la fe el nen Quim
Prat Tutusaus. La comunitat cristiana el rep amb molta alegria i
dóna l’enhorabona als seus pares i familiars.
TROBADA DE JOVES
Es reuneixen aquest diumenge, dia 27, a les 8 del vespre al Casal.

AQUESTA SETMANA:
JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL:

del 28 de novembre a l’1 de desembre, de 21:30 a 23h. A la Casa de
l’Església de Sant Feliu de Llobregat (c/ Armenteres, 35).
Marxarem a les 21h de la Pl. de l’església. Demanem cotxes
disponibles i molta gent que hi vulgui venir!
Dilluns, 28 de novembre: El Bisbe Torres i Bages en el seu
centenari, missatges per al nostre temps.
• Ponent: Daniel Palau Valero, professor de Teologia

Dimarts, 29 de novembre: Papa Francesc: reflexions sobre
l’amor i la família.
•Ponent: Gaspar Mora Bartrès, professor de Moral.

Dimecres, 30 de novembre: Ramon Llull: 700 anys,
inspiracions per al nostre cristianisme.
• Ponent: Albert Soler Llopart, professor de Literatura
Dijous, 1 de desembre: Pistes per a una parròquia renovada
i “en sortida”.
• Ponent: Xavier Morlans Molina, professor de Teologia

UNA TASSA A LA TAULETA DE NIT
Diuen que hi havia un monjo budista que tenia sempre una tassa
de te a la seva tauleta de nit. Al vespre, quan anava a dormir, la posava
cap per avall. Al matí, quan es llevava, li donava la volta. Un dia, un
novici, sorprès i encuriosit per aquell ritual, li va preguntar per què ho
feia. El monjo li va explicar que cada nit buidava simbòlicament la tassa
de la seva vida. Ho feia com a signe d'acceptació de la seva mortalitat.
El ritual li recordava que aquell dia havia fet tot el que calia i que, per
tant, estava preparat per si arribava la mort. I si cada matí posava la
tassa cap per amunt, era per a acceptar el regal d'un nou dia.
El monjo vivia la vida dia a dia, acceptant el regal que suposava per
a ell cada nova matinada, però també estava preparat per abandonar
aquest món cada dia, si havia arribat la seva hora.
Trobo que aquest relat budista em pot ser de gran utilitat per viure
de manera adequada el temps litúrgic de l’Advent. Hi ha anys en els
que, quan som ben a prop del Nadal, descobreixo que no he viscut
l’Advent amb prou intensitat. Meditant el relat del monjo budista
m’adono del que sento quan em passa això. En el fons no m’he pogut
omplir prou amb l’esperança de Jesús perquè la meva vida era massa
plena d’altres neguits i esperances. I és que de vegades els afanys de
tota mena no ens deixen espai per al que és important. Quan la tassa
de la pròpia vida és massa plena de tot allò que és superflu, no es pot
omplir amb allò que és substancial.
Ara penso que podré viure amb molta més plenitud el Nadal si
aconsegueixo fer cada dia de l’Advent el ritual del monjo budista:
buidar-me de tot allò que sembla que alimenta però que no alimenta,
de tot allò que sembla que salva però que no salva i -llavors sí- omplirme de la font de la Vida.
Joan Ferrés i Prats

