Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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: Parròquia Sant Vicenç, màrtir
Dilluns dia 12.- Santa Joana Francesca de Chantal, religiosa.
Vespre.- Mario Teodoro Marin (1r. aniversari).
Dimarts dia 13.- Santa Llúcia, verge i mártir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Joan Coll i Barceló (aniversari).
Dimecres dia 14.- Sant Joan de la Creu, prev. doctor de l’Esgl.
Matí.- Francesc Ribas Badosa. Assumpció Aymerich Poch.
Vespre.- Missa.
Dijous dia 15.- Sant Valerià, bisbe.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 16.- Sant Josep Manyanet, fundador.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 17.- Sant Joan de Mata, cofundador dels Trinitaris.
Matí.- No hi ha missa.
16:00h.- Missa amb centre d’esplai Flor de Neu.
Vespre (festiva) 20h.- Salvador Prats (26 aniv.) i esposa Cisqueta
Joan Marcè Rigol i intenció particular.
Diumenge dia 18.- 4t. DIUMENGE D’ADVENT.
9h.- Jaume Perals Aymerich.
Joan Saperas i esposa Benita. Miquel Via i esposa Dolors.
12:30h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.

TERCER DIUMENGE D’ADVENT.
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FA MÉS FELIÇ DONAR QUE REBRE
A les portes de Nadal, quan ens arriben moltes crides a ser generosos
i solidaris, podem pensar que ja n’hi ha prou, que sempre ens estan
demanant... Diumenge vinent hi ha la col·lecta extra de Càritas diocesana,
també estem recollint aliments pel nostre Banc d’Aliments, La Marató que
ens invitarà, també diumenge vinent, a ser solidaris en l’ajuda contra l’ Ictus
i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, i etc. etc. Tot posa en relleu el
valor de la fragilitat, i Càritas acull i acompanya les persones més fràgils.
Potser cal una diferent manera de veure les coses. Cada vegada que
ens demanen no ho hem de veure com si ens “prenguessin” quelcom que
només és nostre. Tenim molta sort que puguem menjar, i tenir una casa, i
un sou, i una jubilació, potser no tan bona com voldríem o mereixeríem. Ens
ho hem guanyat segurament, i amb suors. Però n’hi ha que no han estat de
sort. N’hi ha molts que viuen amb estretors econòmiques. Nosaltres podem
ser justos, però aquest món, sovint, és molt injust. Mentre uns neden en
l’abundància o portem una vida força arreglada, n’hi ha que viuen amb molta
precarietat i pobresa. Cal, doncs, que no donem només per “caritat”, sinó
per justícia. Quan et demanen que donis pels pobres pensa que donar és de
justícia. I que quan més tinguem, més hem de donar i no ens podem
acontentar amb qualsevol almoina per tranquil·litzar la nostra consciència.
Hem sentit dir allò que “els capellans sempre demanen”. Però, ¿per a
què i per a qui demanen? Les col·lectes a l’Església estan en consonància
amb l’Evangeli, que sempre ens crida a compartir, a ser generosos, a ser
justos... A la parròquia, doncs, també se’ns educa a ser solidaris amb la
col·lecta de cada diumenge i amb tantes crides que se’ns fan a col·laborar.

Fins i tot quan la col·lecta és per la parròquia se’ns està recordant que la
germanor s’expressa també amb la comunicació de béns.
Siguem justos i generosos quan se’ns proposi la col·laboració
econòmica en aquestes festes i sempre. I que Déu ens faci la gràcia
d’experimentar el goig de la sentència que Pau atribueix a Jesús: “Fa més
feliç donar que rebre”.

GRUP DE JOVES: PREGÀRIA PER PREPARAR EL NADAL
Aquest diumenge, dia 11, a les 8 del vespre, a la capella del
Santíssim. Es realitzarà una pregària per donar gràcies per aquest
primer trimestre i pregar perquè aquest Nadal siguin dies d’alegria i
de pau.

Mn. Anton Roca

DIUMENGE VINENT:
DINAR SOLIDARI DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES
Com cada any, el diumenge abans de Nadal se celebra a l’hotel
Barceló-Sants, de Barcelona, un dinar de Nadal per ajudar el treball
que fa l’Hospitalitat. Us hi podeu apuntar!

L’ESPLAI FLOR DE NEU CELEBRA L’EUCARISTIA EN
VIGÍLIES DE NADAL.
Dissabte vinent, dia 17, a les 4 de la tarda hi haurà la celebració a
la parròquia. L’Amic invisible és a la porta i truca...
ESPAI DE PREGÀRIA: DILLUNS VINENT, 12 DE DESEMBRE.
Tots els segons dilluns de mes, a les 7 del vespre, ens reunirem per
pregar junts. En vigílies de Nadal, la nostra pregària serà
principalment pels refugiats i pels qui, per motius diversos, passaran
un Nadal en dificultat. Unim-nos en la pregària.
REUNIONS DELS CONSELLS
o CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: dimecres vinent, a les
21h. a la rectoria.
o CONSELL D’ASSUMPTES ECONÒMICS: dijous, vinent, a les
21h. a la rectoria.
COL·LECTA DE CÀRITAS: DIUMENGE VINENT
Recordem que diumenge vinent, hi ha la col·lecta extraordinària de
Càritas amb motiu del Nadal. Hi haurà els sobres que ens indiquen
l’objecte i la importància de la col·lecta. Càritas acull i acompanya
PREPARANT EL NADAL: Ja heu participat en la recollida
d’aliments per Càritas? Encara hi sou a temps!
A favor del Banc d’Aliments del Rebost Sant Vicenç. Les bosses cal
portar-les a la Rectoria (matins)
VESPRES DOMINICALS D’ADVENT: DISSABTE A LES 19:30 H.

EL NIVELL ÒPTIM D'EXCITACIÓ
Amb esportistes professionals s'han fet investigacions que serveixen
perquè millorin en el seu rendiment físic i psíquic, però que també són útils
per poder entendre com funciona el cervell humà i, en conseqüència, per
millorar en tots els àmbits de la vida, fins i tot en el de la fe.
Dave Grossman va analitzar fa anys la freqüència cardíaca d'esportistes
com el campió de tir Ron Avery i l'estrella de bàsquet Larry Bird. Va
comprovar que el màxim rendiment cognitiu, sensorial i motor es produïa
quan la seva freqüència cardíaca estava entre 115 i 145 batecs per minut.
Per sota dels 115 l'esportista no extreia tot el partit de les seves
potencialitats. Però per sobre dels 145 les seves destreses sensorials,
cognitives i motores es començaven a alterar, i a partir dels 175 la seva visió
perdia nitidesa, es reduïa el seu camp visual, es descomponien les seves
habilitats motores i s'obstruïen els seus processos cognitius. Calen, doncs,
uns nivells mínims de tensió, d'estrès, de passió, per a assolir el màxim
rendiment, però un excés de tensió ho llença tot a rodar. S’ha de trobar el
nivell òptim d'excitació.
Aquesta investigació confirma el que els científics ja sabien, que les
emocions són imprescindibles per rendir com a persones, perquè la persona
es mou per emocions, per la passió, però que una emoció descontrolada
porta a la perdició.
També és una lliçó per a la vida de la fe, i molt adient per a un temps
de conversió com l’Advent. No podem extreure el millor de nosaltres
mateixos com a creients sense entusiasme, sense il·lusió, sense tensió,
sense passió per Déu. Però si aquesta passió es descontrola i es converteix
en fanatisme, tot se'n va en orris. Res de rutina, res d'anar fent, però tampoc
res de fanatisme. Passió per Déu, però passió controlada!
Joan Ferrés i Prats

