
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
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.- Celebració Paraula i Comunió. 
 
Dilluns dia  19.- Sant Atanasi I, papa.  
Vespre.- Joaquim Comamala Boltà i fill Jaume.                                    
 
Dimarts dia 20.- Sant Benjamí, patriarca.  
Matí.- En acción de gracias por el Bautismo. 
Vespre.- Antoni Pastor Campmany./ Josep Grané Cardona (1r. 
aniversari).                         
 
Dimecres dia  21.- Sant Miquees, profeta. 
Matí.- Mª Teresa Estévez Casanovas.                                
Vespre.- Missa.                            
 
Dijous dia 22.- Sant Zenó, màrtir.  
Matí.- Família Martí Tuset. 
Vespre.- Missa. 
 
Divendres dia 23.- Sant Joan de Kety, prevere.  
Matí.- Missa.                        
Vespre.- Ángel Polo Vega.                
 
Dissabte dia 24.- Santa Adela, abadessa. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva) 20h.- NO HI HA MISSA 
12:00: MISSA DEL GALL.- Esposos Joan Mata i Annita Ferrés./ 
Esposos Joan Font i Montserrat Mèlich./ Família Reverter – Margarit./ 
Francesc Esteve i esposa Lola./ Miquel Siñol i esposa Lola, fill 
Hermenegild, neboda Núria i Teresa Muñoz./ Víctor Aguilar (natalici)                                           
 
Diumenge dia 25.- SOLEMNITAT DEL NADAL.                              
9:00h.- Josep Martí Solanes i avis. 
12:30h.- Isidre Prats.                                                                                                                             
11:00 h: a l’Ermita  de Sant Roc: Missa. 
 

    :   Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  

 
 

 
 

 

 

QUART DIUMENGE D’ADVENT.  18 DE DESEMBRE DE 2016. N . 47 

“MIRA, SÓC A LA PORTA I TRUCO” 
 

Aquestes paraules del llibre de l’Apocalipsi m’inspiren a l’hora de compartir 
amb vosaltres les vigílies de Nadal. És el Senyor que truca “buscant posada” 
i demana que li obrim la porta. També truquen moltes ofertes a la nostra 
vida, però fixem-nos en les trucades de germans i germanes que d’alguna 
manera demanen la nostra atenció: els pobres, els malalts, els refugiats. 
També truca algú que demana que li donem una nova oportunitat per refer 
una relació trencada. Truquen els de casa que demanen una estimació 
renovada… 

I un servidor aprofito l’avinentesa per agrair tantes portes obertes, tants 
cors oberts, tant d’acolliment rebut. Nadal por ser una bona oportunitat per 
dir-nos amb gestos, abraçades i petons que estem contents per tants portals 
oberts, per tants camins fressats entre nosaltres, per tants acolliments 
rebuts i donats. És l’alegria del Nadal!  
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 

DIUMENGE VINENT, DIA 25: 

 

SOLEMNITAT DEL NADAL DEL SENYOR 
 

• MISSA DE MITJANIT: 12 de la nit: evocació literària i Missa 
del Gall, amb la participació del grup Ítaca, joves i grans. 
Acabada la celebració: piscolabis nadalenc a l’entrada del 
temple, amb tot el que els propis fidels hauran portat i que 
hauran deixat a unes capses situades a banda i banda de 
l’entrada de l’església. Gràcies per fer-ho possible! 
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• MISSA DEL MATÍ: 9h. 
• MISSA DEL MIGDIA: 12:30h. amb la participació de la 

Coral Llesamí, de la Societat Cultural La Vicentina. 
 

 

� CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA: DIJOUS, 
DIA 22, A LES 20,30 H.  

¿Ve Nadal i no tenim necessitat de rebre el sagrament del Perdó? A 
través d’aquest sagrament expressem el reconeixement de les nostres 
faltes, el desig de convertir-nos més a Déu i encara més: rebem el 
perdó a través del ministeri de l’Església i així refem i enfortim la 
nostra amistat amb Ell. 
Quan anem a rebre aquest sagrament pensem: Avui, el Pare 
m’espera, avui reconec el meu pecat, avui Déu intervé en la meva 
vida, avui Déu em concedeix el seu perdó. Quina festa més gran en 
el meu cor! Avui dono gràcies al Senyor perquè la salvació ha entrat 
a casa meva.  

 

� CONDOLENÇA 
Dijous passat ens deixava en Josep Maria Aymerich i Costa, a l’edat 
de 84 anys. Sempre ha estat vinculat en la vida del poble, a entitats 
educatives i culturals: Associació Catòlica Pares de Família, col·legi 
Sant Vicenç, Centre Catòlic i en les diverses activitats parroquials com 
el Cos de Portants del Sant Crist. Donem el condol a la seva esposa 
Maria Boltà i als seus fills i néts i tota la llarga família Aymerich, 
arrelada des d’antic al nostre poble. El nostre condol especial a la Sra. 
Alcaldessa per la defunció del seu pare. Descansi en la pau de Crist, 
en qui va creure i esperar.  

 
� AVUI, “ELS PASTORETS” AL CENTRE: Dissabte a les 19:00h i 

diumenge a les 18:00 h.  
cada any s’ofereix a Sant Vicenç la possibilitat de veure “Els 
Pastorets”. Sabem de què va, però cada any és un bon pròleg per a 
les festes que s’acosten. Cada any hi ha noves interpretacions, actors 
nous... És la narració evangèlica feta conte de Nadal. Valorem i agraïm 
l’esforç de tots els organitzadors. Grans actors han començat la seva 
“carrera” sortint als “Pastorets” a algun Centre parroquial o Casino del 
poble. En Lluquet i el Rovelló, juntament amb en “Je, je, je, Jeremies” 
ens faran passar una bona estona! 
 

 

� PESSEBRE A LA NOSTRA PARRÒQUIA   
Aquest cap de setmana beneirem el Pessebre que un any més, els bons 
amics i voluntaris de sempre han dut a terme. Enguany gaudim també 
d’un Pessebre a fora, a la plaça, fet per la brigada municipal. Moltes 
gràcies per fer visible avui, de tantes maneres, el naixement de Jesús.  

 
 

 
DONES PER LA PAU 

 

Més sovint del que voldríem els titulars dels diaris ens sorprenen no tant 
pel que diuen com pel que callen. Als mitjans informatius abunden les 
notícies entorn a drames i conflictes i, en canvi, se solen fer poc ressò de 
les que tenen a veure amb la pau, la solidaritat i la conciliació.  

Sabem que a Israel són freqüents les divisions i els enfrontaments. 
Doncs bé, l’estiu de 2014, quan més violents i tenses eren les relacions entre 
els jueus i els palestins, va néixer un moviment de dones per la pau 
anomenat Women Wage Peace. El moviment es va posar en contacte amb 
la cantant i compositora israelí Yael Deckelbaum, que va composar i cantar 
una cançó titulada Prayer of the Mothers (Pregària de les mares). Més de 
4.000 dones jueves, àrabs i cristianes, unides per aquesta cançó,  van fer, 
fa unes setmanes, una marxa de la pau que va acabar al nord del Mar Mort, 
on es va fer una pregària per la pau. Aquella mateixa nit 15.000 dones més 
es van manifestar davant la seu del primer ministre israelià a Jerusalem. 

Alguns consideren que va ser com un petit miracle, ignorat gairebé del 
tot pels grans mitjans de comunicació. Un miracle del tot femení, que val 
més que mil paraules. Shalom, Salam, Pau. En un món i en unes institucions 
(polítiques i religioses) dominat pels homes, sorprèn una iniciativa 
absolutament femenina en la que es posa la pau i la unió per sobre de les 
divisions nacionals, culturals, polítiques i religioses. 

Som en temps d’Advent, i una de les figures cabdals d’aquest temps 
litúrgic és precisament una dona, Maria, que és portadora de pau i de 
concòrdia, que sap acollir, que corre en busca dels necessitats, que sap 
perdonar. Maria i tantes altres dones al món que lluiten en silenci són avui 
per a nosaltres una lliçó, un estímul i una crida a posar pau en els conflictes 
personals, laborals, socials... 

 
Joan Ferrés i Prats 


