Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 7.- Sant Ramon de Penyafort, prevere dominic.
Matí.- No hi ha missa.
20h (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.
Dilluns dia 9.- Sant Eulogi de Còrdova, prevere i màrtir.
Matí.-No hi ha missa.
20h.- Missa.
Dimarts dia10.- Sant Agató, papa.
8h.-Missa
20h.-Joan Llopart i esposa Conxita.
Miquela Roig Raventós (30 aniv.)
Dimecres dia11.-Beata Anna M. Janer i Anglarill.
8h.- Jaume Martí Alabart.
20h.- Missa.
Dijous dia 12.- Sant Arcadi, màrtir.
8h.- Missa.
20h.-Missa.
Divendres dia13.- Sant Hilar, bisbe i doctor de l’Església.
8h.- Missa.
20h.- Missa.
Dissabte dia14.- Sant Joan de Ribera, bisbe de València.
Matí.- No hi ha missa.
20h (festiva).- Montserrat Martí Alabart.
Diumenge dia 15.- DIUMENGE II DE DURANT L’ANY.
9h.-Vicenta Font (1r. aniversari) i espòs Josep.
Josep M. Aymerich Costa.
12:30h.-Eleuteri Termes i Sebastià Serra.
Maria Llopart i difunts de la família.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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DIUMENGE BAPTISME DEL SENYOR. 8 DE GENER DE 2017. N. 2

GRÀCIES PEL DO DEL BAPTISME!
L’Església clou el cicle nadalenc amb la festa del
Baptisme del Senyor. Hem anat celebrant, en
aquest
temps
litúrgic,
el
gran
esdevenimentsalvador del Déu fet home en la
nostra carn mortal. Aquesta acció de Déu s’ha
revelat a tots els pobles (epifania) i Déu mateix
el revela en el Jordà quan en el Baptisme de
Jesús el mostra al món com a Fill seu estimat,
ple de l’Esperit Sant, el Messies esperat.
“Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui
m’he complagut”.
Els quatre evangelistes narren aquest esdeveniment i el situen a l’inici
del ministeri de Jesús, com un moment revelador de la identitat de Jesús i
la seva missió.
També la vocació i la identitat del cristià la descubrim en el nostre
Baptisme, el qual és molt més que un ritus de purificació o una pura
tradició. És un moment important, més enllà de la consciència que en
pugui tenir el nadó que rep el Baptisme. La comunitat cristiana, a través
del ministeri que ha rebut del Senyor, celebra l’acció salvadora de Crist, el
Fill estimat del Pare, sobre aquell infant: per l’obra admirable del seu
misteri pasqual l’allibera del jou del pecat i de la mort i li dóna la Vida

Nova que neix de l’aigua i de l’Esperit Sant. En Crist és fill de Déu i és
cridat a la glòria de formar part del poble escollit que Déu ha fet passar de
les tenebres a la seva llum admirable, perquè proclami, amb tota la
comunitat de batejats, davant els homes, la seva obra salvadora.
Quan participem en un Baptisme d’infants sempre es posa en relleu
la iniciativa de Déu, més enllà de la nostra pobra resposta. El Baptisme és
un do que avui podem viure i agraïr. Pels adults que participem en la
celebració, és, també, renovar la nostra resposta a la crida: “M’apunto a
ser cristià”, “vull seguir Crist ara i aquí, en el 2017 i a Sant Vicenç dels
Horts!”.

Divendres vinent a la nostra parròquia, a les 21 h. amb les seves
esposes. Pregària i sopar per compartir i afermar els llaços de
comunió en el seu treball ministerial.

FESTA DE SANT VICENÇ MÀRTIR: DIUMENGE, DIA 22 DE GENER
En escaure’s en diumenge hi haurà un canvi en l’horari de missa dominical:
la de 12:30 se suprimeix i la missa solemne será a les 11h. del matí,
com es fa sempre per Sant Vicenç, per no alterar els actes programats per
la Festa Major. Predicarà l’homilia Mn. Mateu Santacana.

MAI NO DISCUTEIXO

Mn. Anton Roca

Hi ha un acudit molt conegut. Diu que un home encuriosit li pregunta
a un altre com s’ho ha fet per arribar a viure tants anys.

ACTIVITATS
RECOMENCEN LES SESSIONS DE CATEQUESI
Aquesta semana els cursos de 1r. i 2n Curs de Primera Comunió
(dilluns i dimarts, de 6 a 7 de la tarda), i els cursos de 1r. (dijous) i
2n. (dimecres) de Confirmació.
CONDOLENÇA: La donem als familiars de:
- Ricard Plans i Singla que morí el dia 2 de gener, a l’edat de 93
anys.
- Lluís Marsal Figueras, que morí el dia 3, a l’edat de 80 anys.
- Lluís Rusinés Caparà, que morí el dia 5, a l’edat de 96 anys.
Descansin en la pau del Senyor.
BAPTISMES EN LA FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR:
Avui, 8 de gener, en la celebració de l’Eucaristia de les 12:30h. reben
el sagrament del Baptisme els infants en edat catequètica: Pau
Collado Donaire, Gal.la Jarde Roig, Leyre Moreno Murillo, Natalia
Carrasco Peña, Martina Marcè Pérez i la seva germana Alèxia Marcè
Pérez, de 4 mesos.
Felicitem aquests infants pel do de la fe i animem les seves famílies a
acompanyar-los en el camí d’iniciació a la vida cristiana.
TROBADA DE DIAQUES DE LA VICARIA DEL LLOBREGAT

-

És que mai no discuteixo.
Apa! No serà pas per això.
Doncs potser no, potser no serà per això.

Fins aquí l’acudit. No és que l’ideal sigui no discutir mai. Al contrari,
hem d’aprendre a defensar serenament els punts de vista i a denunciar el
que considerem que no és just. Però en l’esperit de l’acudit hi ha molta
més saviesa del que sembla.
L’esperit de l’acudit s’adequa als descobriments de la ciència. Ho
corroboraren els resultats d’algunes investigacions. Un matrimoni de
científics nord-americans, la psiquiatra Jankice Kiecolt-Glaser i l’immunòleg
Robert Glaser, van dur al laboratori parelles estables i les van provocar
perquè es discutissin. Poques hores després van comprovar, amb
analítiques, que en els seus hemogrames havien disminuït els nivells de
linfocits i d’anticossos, elements responsables d’evitar les invasions de
gèrmens.
Els científics van comprovar que l’eficàcia del sistema immunològic
disminuïa tant més com més gran era l’hostilitat que s’havia generat en la
baralla conjugal. Si es barallaven poques vegades, els efectes no eren
seriosos, però si les baralles eren constants, el sistema immunitari se’n
ressentia seriosament. John Gottman, de la Universitat de Washington,
també va estudiar centenars de parelles i va descobrir que, quan un dels
membres tractava l’altre amb desdeny o menyspreu, el sistema
immunològic d’aquesta persona se’n ressentia de manera manifesta.

Potser als cristians no ens haurien de caldre investigacions, però
sempre ajuda descobrir que la bona convivència i l’estimació són bones
fins i tot per a la salut. I és que, com a persones que som, cos i esperit
formen una unitat.
Joan Ferrés Prats

