Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 3.- 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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Dilluns dia 5.- Sant Dalmau o Dalmai, bisbe.
Vespre.- Eduardo García Vela (funeral)

SEGON DIUMENGE D’ADVENT.

Dimarts dia 6.- Sant Nicolau de Bari.
9:00h.- Missa
Vespre- Josefina Pujadas./ Josep Baqués Ollé (18 aniversari)
Dimecres dia 7.- Sant Ambròs bisbe de Milà i Doctor de l’Església.
Matí.- No hi ha missa
Vespre (festiva) 20h.- Esposos Montserrat Roca i Agustí Castells.
DIJOUS DIA 8.- IMMACULADA CONCEPCIÓ DE LA VERGE MARIA.
9 h.- Missa
12:30.- Conxita Guilera i espòs Joan.
Conxita Casas i Anton Galofré.
Maria Concepció Casanovas i espòs Vicenç Font.
Divendres dia 9.- Santa Leocàdia, verge i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- En acció de gràcies al Beat Alexandre Planes.
Dissabte dia 10.- Santa Eulàlia de Mèrida, verge i màrtir
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h.- Missa
DIUMENGE DIA 11.- 3R. DIUMENGE D’ADVENT
9h.- Jaume Presas i família
12:30h.- Joan Llopart i esposa. Joan Vilà i esposa Maria Llopart.

4 DE DESEMBRE DE 2016. N. 45

CREAR ESPAIS DE PREGÀRIA…
En el darrer Consell pastoral s’aprovà, d’entre altres coses, oferir una
hora mensual de pregària. Serà, en principi, els segons dilluns de cada mes,
de 7 a 8 del vespre, amb l’Eucaristia que vindrà a continuació. Començarem
el proper dilluns, 12 de desembre.
El Pla Pastoral diocesà d’enguany ens fa cercar l’amor de germans, com a
fruit de la comunió que ve de romandre en l’amor de Crist. Unir-nos per
pregar i pregar pels nostres germans, com a signe d’estimació entre
nosaltres.
En les darreres Jornades de Formació i Animació pastoral se’ns parlà
que la pregària -tot evocant el llibre d’Amic e Amat de Ramon Llull- és el
goig de l’Amic (cadascú de nosaltres) que cerca i troba i gaudeix de l’Amat
(Déu). I en la darrera conferència, Mn. Morlans ens animava a pregar tenint
present tantes persones que coneixem i estimem i voldríem que coneixessin
el do de la fe i l’amistat amb Jesús. Pregar ocupant el seu lloc…
Pregar en vigílies del Nadal és tota una provocació: enfront d’una Nadal
consumista i esbravat, propiciem una trobada intensa amb Déu i oferim
intensificar l’amor, l’amistat, la proximitat entre nosaltres… Viure l’empara
de Déu, emparar-nos mútuament i emparar els altres amb la nostra
estimació. Recordeu i animeu-hi a venir: Dilluns, dia 12, a les 7 del vespre.
Mn. Anton Roca

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
•

SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA: DIJOUS, DIA 8
Missa de vigilia a les 8 del vespre. Misses del dia: 9 h. i 12:30 h.

•

CATEQUESI INFANTIL: Diumenge vinent, pares, nens i
catequistes anem al Pessebre Vivent de Corbera. Dos autocars!
Sortirem del costat de l’escola Sant Vicenç, carrer paralel a la
carretera de Sant Boi, a les 16:30h puntualment.

•

DILLUNS I DIMECRES: Només hi ha missa és a les 20:00 h.
DIMARTS, festa civil: Missa a les 9:00 h. i 20:00 h.

•

RECORDEU: en el temps d’Advent
o Vespres els dissabtes a les 19,30h
o Recollida d’aliments per Càritas sant Vicenç.

•

DIFUNTS EN AQUESTA SETMANA
o Joan Costa Escala i Lídia Alabart Cervelló moriren el passat
dia 26 de novembre, a l’edat de 85 anys.
o Tomás Ayala Fernández. Morí el passat dia 30 de novembre,
a l’edat de 77 anys.
La nostra condolència als seus familiars i la nostra pregària pel
repòs etern d’aquests germans nostres difunts.

•

BAPTISMES Dissabte, dia 3, fou batejat la nena Chloe Trillo Calvet.
Per molts anys! L’enhorabona als pares i familiars.

•

HI HA LOTERIA DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOSEP
Si toqués, no voldríem que se’ns culpés de no haver informat...

RACÓ DE LITÚRGIA (4)
Els silencis dintre de la celebració.
Segons l’Ordenament General del Missal Romà els silencis dins de la
missa tenen la seva importància. Els valorem prou?
Freqüentment es recomana observar uns breus moments de silenci, a
fi que podem assimilar amb profunditat la Paraula, o per a personalitzar
l’oració, o per allargar en un clima de recolliment i pau el moment culminant
de la comunió. Aquests moments de silenci donen a la celebració un ritme
serè que permet sintonitzar amb allò que celebrem, escoltem i diem.
Així, per exemple, en l’acte penitencial a l’inici de la missa, després de
la invitació a demanar perdó se’ns invita a uns moments de silenci per al
recolliment interior. També quan el celebrant ens diu “Preguem”: fa una
pausa i després continua l’oració. També se’ns recomana aquest silenci
després de la proclamació de les lectures i de l’homilia: així els fidels mediten
breument entorn d’allò que han escoltat. Després de la comunió amb el
silenci se’ns convida a pregar Déu i lloar-lo.

També es recomana un breu silenci abans de començar les lectures.
Per què? “perquè amb la gràcia de l’Esperit Sant percebem en el cor la
Paraula de Déu i preparem la nostra resposta a través de l’oració”.
I encara, tot parlant del silenci, el Missal ens diu: “És digne de lloança
que, ja abans de la mateixa celebració, hi hagi silenci a l’Església, a la
sagristia i als llocs que els són més propers, per tal que així tothom es disposi
com cal i devotament a les celebracions sagrades”.

SÍ I NO
Fa anys el dramaturg alemany Eugene Ionesco va escriure: “Els
americans detesten l’ambigüitat com la pesta. Per a ells tot ha de ser sí o
no. Per mi tot és sí i no”. És veritat que el cinema nord-americà ens ha
ensenyat a distingir entre el personatge bo i el dolent, i les simplificacions
són perilloses. M’agrada la cita de Ionesco perquè també és vàlida per
definir a molta gent d’Església. Els creients també tendim a simplificar,
potser per la nostra obsessió pel dogma i per la moral. Ens agrada tenir les
coses clares: sí o no, bo o dolent.
Hi ha una altres maneres de veure i de viure les coses. L’escriptor
Francis S. Fitzgerald deia que el senyal d’una intel·ligència de primer ordre
és la capacitat de tenir dues idees oposades presents a l’esperit alhora i,
malgrat això, no deixar de funcionar”.
Penso que aquest és l’esperit de l’Evangeli, encara que de vegades no
ho sembli. L’Evangeli ens incita a conciliar idees aparentment oposades.
Hem de respectar la llei, però si posem la llei per sobre de la persona
(l’home i el dissabte) no som fidels a l’Evangeli. Hem d’estimar Déu, però si
diem que estimem Déu i no estimem els germans som mentiders. Hem de
dedicar temps a la pregària, però si per fer pregària deixem d’atendre a un
necessitat, no estem seguint l’Evangeli. Hem de rebutjar el pecat, però si
rebutgem o menystenim als pecadors som uns hipòcrites.
Es poden multiplicar els exemples. Penso, efectivament, que l’evangeli
és més a prop de la fórmula “sí i no” que de la fórmula “sí o no”. Si els
cristians (com els americans) ens apuntem moltes vegades a la fórmula “sí
o no”, segurament és perquè és més còmoda, però també és més infantil,
més regressiva. No és propi de persones madures eludir responsabilitats,
esperar que ens ho donin tot fet i mastegat. Segurament la fórmula “sí i no”
és més incòmoda, més arriscada i insegura, però és molt més madura i
sobretot molt més evangèlica.
Joan Ferrés i Prats

