Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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). Basilio Porteros.
11h matí a Sant Roc.- Celebració amb diaca.
Dilluns dia 2.- Sant Basili el Gran i Gregori Nazianzè.
Vespre.-Família Torredemer – Roig.
Dimarts dia3.- Santíssim Nom de Jesús.
9h.-Missa.
20h.-Missa.
Dimecres dia4.-Sant Rigobert, bisbe.
9h.- Missa.
20h.- Missa.
Dijous dia5.- Sant Simeó, l’Estilita.
9h.- No hi ha missa.
20h. (vigília).- Missa.
Divendres dia6.-SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR.
9h.- Vicenç i Carme i familiars difunts.
12:30h.-Missa.
Dissabte dia7.- Sant Ramon de Penyafort, prevere dominic.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Vicenta Tusat i espòs Jaume./ Josep Baqués i
família Boltà Llinàs./ Jaume Perals i Nativitat Roig.
Diumenge dia 8.-BAPTISME DEL SENYOR.
9h.- Núria Lombarte.
12:30h.-Baptisme d’infants en edat catequètica. Julià Ferrés (8è.
aniv) esposa Isabel i filla Anna./ Maria Herrero (7è. aniv.) i espòs Pere
Cerdà.
11h matí a Sant Roc.- Celebració amb diaca.

Plaça de Sant Jordi, 4-6 Telf. 93 656 02 01
08620 Sant Vicenç dels Horts
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
w w w . v i d a p a r r o q u i a l . c a t santvi cen c 68 5@ b is b atsan tf el iu . cat
: Parròquia Sant Vicenç, màrtir
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU1 DE GENER DE 2017. N. 1

ANY NOU, VIDA NOVA
Ha arribat l’Any Nou: el 2017! Més enllà de l’alegria d’haver pogut
arribar a aquesta fita, s’imposa una reflexió serena, bonica, sobre el do del
temps i la responsabilitat de viure’l d’una manera que valgui la pena.
El temps és de Déu. Un do seu. Cal acollir-lo amb agraïment: Poder fer
anys, ser fill d’una època, haver viscut els anys que ens ha tocat viure,
endinsar-nos en el s. XXI, amb la barreja de drames i de fets joiosos, la
pròpia història personal, feta de fracassos i d’èxits, la nostra vida, barreja
de passió i rutina... Tot va deixant marca en nosaltres... i res no és inútil.
Amb el temps se’ns dóna oportunitat de conèixer, aprendre, estimar,
créixer, adquirir experiència, saviesa... En una paraula: viure! No crec que
hi hagi temps bons i temps dolents. Som nosaltres els qui, amb les nostres
obres, fem que siguin una cosa o l’altra.
El temps és un marc molt bonic, el marc de la nostra vida, però aquest
marc cal omplir-lo de quelcom valuós. I això és el que ha fet Déu: S’hi ha
fet present de moltes maneres, però, en la plenitud dels temps, amb el
seu Fill. Amb la seva resurrecció i el do de l’Esperit Sant ha omplert el
temps de la seva presència i l’ha santificat.
Existeix, però, una manera passiva de viure en el temps: deixar-se
portar... O viure en la buidor, o viure tancat, en l’egoisme, o viure distret,
evadit de tot. O, ben el contrari, conduïts per l’Esperit, acollim el do de
Déu, vivim desperts, ben conscients, estimant, servint...
Preguntem-nos: ¿què espera Déu de mi, en aquest temps i any que
avui encetem?
Mn. Anton Roca

ELS MILLORS DESITJOS PEL NOU ANY 2017!!!

ACTIVITATS
DIVENDRES, DIA 6:
SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR
El temps litúrgic de Nadal té dues grans solemnitats: el 25 de
desembre, Nativitat del Senyor, i el 6 de gener, Epifania del Senyor.
Aquesta darrera festa celebra la manifestació del Senyor com a
Salvador de tots els pobles. Els Mags d’Orient, atrets per l’estrella,
representen tots els pobles cridats a participar de la salvació de
Crist.
HORARI DE MISSES: - Vigília (Dijous: a les 20h.)
- Dia (Divendres): a les 9h. i
12:30h.
ÍTACA A LA MISSA DE LA TV2
Diumenge vinent, 8 de gener, el grup musical parroquial Ítaca
participarà, amb els cants, a la celebració de l’Eucaristia dominical
que s’emet en directe per la cadena TV2, des del convent de Sant
Domenec (dominiques), de Sant Cugat del Vallès. La missa tindrà
lloc a les 10:30h.
CONDOLENÇA
La donem als familiars d’Isidre Capdevila Zamora que morí el passat
dia 30, a l’edat de 82 anys. Descansi en pau.
AQUESTA SETMANA, DIES FEINERS: MISSA AL MATÍNOMÉS
DIMARTS I DIMECRES, A LES 9H. A LA TARDA, CADA DIA: 20H.

RECORDANT LA FESTA DE NADAL
Dono gràcies a Déu per un Nadal tan viscut a la parròquia, per tantes
col·laboracions! Una Missa del Gall amb molta concurrència: joves i grans,
Ítaca i recitació de poemes, pregó, pregàries, manifest dels joves de
Confirmació, record del Nadal 2016 amb el branquilló d’olivera, signe de
pau; piscolabis molt participat en fer-se en la mateixa església. Tot això
amb gent que ho ha preparat, pensat... I les misses del dia totes elles molt

concorregudes, i la Coral El Llessamí que solemnitzà la missa del migdia. I
el magnífic Concert de Sant Esteve, amb les Corals i Orfeó del Centre
Catòlic. I el Pessebre i l’Arbre de Nadal i tots els voluntaris i voluntàries
que de manera discreta, com aquell qui res, sempre ajudeu la parròquia.
També vull agrair les col.lectes a favor de la parròquia en totes les
misses: 1.550 €.! I donatius a part. I donacions per Càritas en metàl·lic i
en forma d’aliments...
I encara vull agrair les vostres felicitacions i mostres d’afecte que en
aquests dies i sempre rebo de vosaltres. Mil gràcies!

EL RAÏM DE LA SORT
Tenim molt clar el ritual amb el que hem de donar la benvinguda al
nou any: cal tenir a punt dotze grans de raïm, i fer coincidir la ingesta de
cadascun amb cadascuna de les dotze campanades. Ens esforcem a fer-ho
bé, perquè de la fidelitat al ritual en depèn entrar amb bon peu en el nou
any.Potser seguim el costum tradicional de la nit de cap d’any sense saber
quan i com va començar aquest ritual popular. Va ser l’any 1909, a
Alacant. Aquell any hi havia hagut una gran collida de raïm. Els empresaris
no sabien com donar sortida a una producció tan gran i van promocionar
el ritual de les campanades acompanyades del raïm, un ritual que, segons
sembla, ja es coneixia a finals del segle XIX, però que no havia arrelat
popularment. És evident que si als empresaris del raïm els va funcionar
l’estratègia va ser perquè van saber escampar la creença que portava bona
sort.
En definitiva, un dia uns empresaris enginyosos es va decidir a
promocionar una afortunada estratègia comercial i avui no podem
concebre la celebració de la nit de cap d’any sense la ingesta del raïm. I no
sols a Espanya, també a bastants països sud-americans i fins i tot al sud
d’Austràlia. Tractem de ser fidels al ritual de la sort per no veure
compromesa la nostra felicitat en el nou any.
Per descomptat que com a cristià no tinc res en contra d’aquesta
tradició, fins i tot no tinc cap problema a compartir cada cap d’any el ritual
dels raïms de la sort amb la família i els amics. Ho faig, però, amb humor i
distanciament, com si es tractés d’un joc. I intento tenir ben present que la
felicitat del nou any no depèn de la fidelitat al ritual del raïm, sinó de la
meva capacitat de perllongar durant tot l’any l’experiència del Nadal, és

adir, de seguir acollint Jesús com a única Llum que fa fora les tenebres de
la meva vida.
Joan Ferrés i Prats

