
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 24.- Santa Adela, abadessa. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva) 20h.- No hi ha missa. 
 

SOLEMNITAT DE NADAL: 
 

• 12h. DE LA NIT: 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)./ Mercè Roig Pañella i espòs 
Pere Roig Roig                                            

 

• Diumenge dia 25.- SOLEMNITAT DEL NADAL.                             
- 9h.- Josep Martí Solanes i avis./ Montserrat Matas. 
- 12:30h.- MISSA SOLEMNE cantada per la Coral Llesamí. 

        Isidre Prats.                                                                                                                
- 11:00 h: a l’Ermita  de Sant Roc: Missa. 

 

Dilluns dia  26.- Sant Esteve, diaca protomàrtir. 
12h.- Charo Pérez Habas. 
     Eulàlia Font (10è. aniv.) i espòs Joan. 
     Josep Nicolau Surià.                                
 

Dimarts dia 27.- Sant Joan, apòstol i evangelista.  
9h.- Missa. 
20h.- Missa.                  
 

Dimecres dia  28.- Els Sants Innocents.  
9h.- Missa. 
20h.- Missa.                              
 

Dijous dia 29.- Sant Tomàs Becket, bisbe de Canterbury, màrtir.  
9h.- Josep M. Aymerich Costa. 
20h.- Missa. 
 

Divendres dia 30.- SAGRADA FAMÍLIA.  
9h.- Missa. 
20 h.- Missa.             
 

Dissabte dia 31.- Sant Silvestre I, papa.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva) 20h.-  Esposos Josep Ollé i Adela Grau, i Adela Roca 
i Gertrudis Romero./ Lluís Bosch i Francisca Vendrell./ Plàcid Tres i 
Dolores Ferrés./ Família Reverter Margarit.                                           
 

Diumenge dia 1.- OCTAVA DE NADAL. Santa Maria, Mare De Déu.  
9h.- Missa.               
12:30h.- Joan Nicolau Toral (2n. aniversari).    
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

    :   Parròquia Sant Vicenç,  màrtir  

 
 

 
 

 
 

SOLEMNITAT DE NADAL           25 DE DESEMBRE DE 2016. N. 48 
 

BONES FESTES DE NADAL! 

 

“Ell posarà pau entre les nacions i 

apaivagarà tots els pobles, forjaran relles 

de les seves espases i falçs de les seves 

llances. 

        Cap nació no empunyarà l’espasa 

contra una altra, ni s’entrenaran mai més 

per fer la guerra”  (Is. 2, 4) 
 

Que la celebració del Nadal ens sigui una 
veritable font de gràcia i de totes les 

benediccions de Déu: Pau als homes que estima el Senyor! 
Us ho desitjo amb una renovada pregària per vosaltres i les 

vostres famílies i pels qui formem  la “nostra pàtria petita, el bell Sant 
Vicenç dels Horts”. Us ho desitjo amb una renovada comunió i 
solidaritat envers els qui esteu malalts, els qui esteu sols, els qui viviu 
en la fragilitat de la vellesa, els qui viviu en la precarietat i manca de 
recursos, els qui esteu lluny de la vostra terra i la vostra família, els 
qui viureu potser un Nadal trist i us manca la pau en els vostres cors. 

Que el Senyor ens beneeixi, enforteixi el nostre vigor i augmenti 
el nostre amor i solidaritat. 

Mn Anton Roca i Roig                                          
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� DILLUNS, DIA 26, FESTA DE SANT ESTEVE: MISSA A LES 12H. 
 

 

 FESTA DE ST. ESTEVE, TARDA, A LES 7: 
 

 CONCERT TRADICIONAL DE NADAL 

        AL TEMPLE PARROQUIAL 
  

            CORAL INFANTIL XIRINOLA 

             CORAL ¾ DE 10 

             CORAL SOM COR  

             ORFEÓ VICENTÍ 
 

 Del Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts 

 

 

� CONDOLENÇA 
   La donem als familiars de: 

Luís Martínez García, que morí el passat dia 17, a l’edat de 81 anys. 

Elisa Pérez Enrique, que morí el passat dia 18, a l’edat de 102 anys. 

Francisco Montero Duarte, que morí el dia 20, a l’edat de 75 anys. 

Descansin en la pau del Senyor. 
 

� DIUMENGE VINENT, DIA 1, CAP D’ANY: 
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU 
HORARI DE MISSES: 

• Disabte, dia 31, a les 20 h.:  
MISSA DE FI D’ANY AMB COMUNIÓ AMB TAIZÉ. 
Pregarem per la pau i ens unirem espiritualment amb els joves 
que es reuneixen en la Trobada Europea de Taizé, enguany a 
Riga, capital de Letònia. 

 

•  Diumenge, dia 1: 
o Misses a les 9 i a les 12,30h.. En aquesta missa hi 
     participarà l’Orfeó Vicentí. 

 

� MISSES DELS DIES FEINERS DE NADAL FINS A REIS 

- MATÍ: A LES 9 H. (excepte dilluns, dissabtes i vigília de 
Reis, que no hi ha missa) 

- TARDA: A LES 20 H. 

 
� FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA: DIVENDRES, DIA 30. 

Quan entre Nadal i Cap d’Any no hi ha diumenge, com és el cas 
d’enguany, la Festa de la Sagrada Família se celebra el divendres. Així, 
doncs, divendres vinent, a les misses de les 9h i 20 h. celebrarem 
aquesta festa que ens ajuda a valorar la família, estimar-la, cuidar-
la... Les capelletes de la Sagrada Família volen ser una pregària: 
“Mireu i protegiu la nostra família”. 

 

� LOTERIA DE NADAL: Retornem els diners jugats! 
Toca retornar la quantitat jugada, és a dir, 4 euros per papereta. 
Podreu passar per la rectoria en dies de despatx (dimecres i divendres 
de 6 a 8 del vespre) després de la festa de Reis. Moltes gràcies! 

 
 

UNA LLUM EN LA FOSCA 
 

M’agrada sentir, llegir i explicar contes, i considero que els dies de Nadal 
s’hi presten de manera especial.  

Diu que una vegada hi havia un vell que estava molt malalt. Abans de 
morir, va reunir als seus tres fills, i els va anunciar: 

 

- Les meves coses més estimades seran per a aquell de vosaltres 
que pugui omplir completament aquesta sala. 
 

I se’n va anar a esperar a fora, assegut, mentre queia la nit.  
Un dels fills va portar tota la palla que va poder reunir i la va posar a la 

sala, però la sala només va quedar mig plena. Un altre va portar tota la sorra 
que va poder ajuntar, però la meitat de la sala va quedar buida. El tercer fill 
va encendre una espelma. I la sala es va omplir de llum. 

Trobo que és un conte molt escaient per a aquestes festes de Nadal. 
Aquests dies tothom ens promet que omplirà la nostra vida. Uns ens 
asseguren que la nostra vida serà plena si guanyem la loteria, uns altres 
que el pare Noel ens omplirà de felicitat, i altres diuen que seran els reis. El 
consumisme imperant engega una campanya en la que tots competeixen 
per fer-nos creure les seves promeses de felicitat. Lluny d’aquesta 
competició, Jesús és como una espelma humil. Els creients sabem, però, 
que és la llum que s’anuncia als pobres i als homes i dones de bona voluntat 
per omplir del tot les seves vides. 

Més enllà de les llumetes de colors i dels focs d’artifici, hi ha molta fosca 
en el món i molta fosca al voltant nostre. Només si prenem consciència que 
vivim en la fosca i ens obrim a Jesús, la nostra vida serà plena de llum. 
 

 

Joan Ferrés i Prats 


