
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 25.- Santa Catarina d’Alexandria, verge i màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Joan Marcè Rigol (3r. Aniv.) i difunts.  

  Difunts família Castells – Mestres 
  Catarina Ubach i espòs. 
                                         

Diumenge dia 26.- DIUMENGE 34 DE DURANT L’ANY. 
       Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món. 
9h.- Difunts Planes Tuset. 
   Miquel Via i esposa Dolors. Joan Saperas i esposa Benita.           
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich. 
                Esposos Josep Roca i Miquela Roig / Isidre Prats (12 aniversari).                                                                                              
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia  27.- Mare de Déu de la Medalla Miraculosa / beat Ramon Llull. 
Vespre.- Jaume Romagosa i esposa Lola Sabat.                                    
 
Dimarts dia 28.- Sant Ruf, màrtir / Sant Mansuet, bisbe i màrtir. 
Matí.- Anton Jorba i família. 
Vespre.- Missa.                           
 
Dimecres dia  29.- Sant Sadurní o Serni, bisbe i màrtir. 
Matí.- Joan Escala Roca.                                   
Vespre.- Missa.  
 
Dijous dia 30.- Sant Andreu, apòstol / Santa Justina, verge i màrtir. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa. 
 
Divendres dia 1.- Sant Eloi, bisbe / Santa Natàlia, màrtir. 
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Missa.                  
 
Dissabte dia 2.- Sant Silvà, bisbe. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Família Parellada-Tuset i Fortuny-Colet i Torralba-
Orleans / Anna Ferrés (2n aniversari) i espòs Joan Matas.                                           
 
Diumenge dia 3.- DIUMENGE I D’ADVENT / Sant Francesc Xavier, prevere. 
9h.- Maria Bosch i Agustí Caralt i difunts família.                            
12:30h.- Francesc Chavarria.                                                                                                                             
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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¿QUÈ ÉS L’ANY LITÚRGIC? 
 

Avui és l’últim diumenge de l’any litúrgic. Diumenge vinent, en 
comencem un de nou amb el primer diumenge d’Advent. En l’Eucaristia 
dominical ho significarem amb la processó d’entrada, entronitzant el 
Lectionari pertanyent al cicle B, on l’Evangeli que preferentment 
seguirem és el de Marc. ¿Valorem prou això del calendari litúrgic amb els 
seus temps i festes? 

Com diu el Vaticà II, “La mare Església considera que li pertoca de 
celebrar amb un record sagrat l’obra salvadora del seu espòs diví en dies 
determinats dins el curs de l’any. Cada setmana, el dia que ella ha 
anomenat Diumenge, fa memòria de la Resurrecció del Senyor, que una 
vegada l’any també celebra, amb la seva benaurada Passió, en la màxima 
solemnitat de la Pasqua”.  I continua: “Però tot el misteri de Crist és 
desplegat en el cercle de l’any, des de l’Encarnació i el Naixement fins a 
l’Ascensió, el dia de la Pentecosta i a l’espera de la benaurada esperança 
i de la vinguda del Senyor. Recordant així els misteris de la Redempció, 
obre als fidels, perquè hi tinguin accés i s’omplin de la gràcia salvadora, 
les riqueses de les virtuts i dels mèrits del seu Senyor de manera que 
tostemps siguin d’alguna manera presents”. 

El temps nou de la Resurrecció omple tot l’any litúrgic amb la seva 
claror. Progressivament, per un i altre cantó d’aquesta font de llum, l’any 
–el temps- és transfigurat per la litúrgia. 

Avui donem gràcies per l’obra salvadora enmig de nosaltres, un any 
més, i per això aclamem a nostre Senyor Jesucrist com a Rei de tot el 
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món. Diumenge vinent, sempre a la llum de la Resurrecció, començarem 
un nou any litúrgic, amb el temps d’Advent, temps que desvetlla 
l’esperança cristiana davant el misteri de l’Encarnació (Anunciació, Nadal 
i Epifania) que commemora l’inici de la nostra salvació i ens comunica 
les primícies del misteri de Pasqua. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 DIUMENGE 10 DE DESEMBRE: MISSA D’ACCIÓ DE GRÀCIES 
PELS QUI HAN CELEBRAT AQUEST ANY ELS 60, 50 I 25 ANYS 
DE CASATS  
Apunteu-vos els interessats a la rectoria o bé al Pere Bosch o Josep 
Casas. Hi ha temps fins diumenge vinent. 

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Soledad Bermejo Ludeña, que morí el passat 
dia 22 a l’edat de 85 anys.  
També donem el condol a la mare i familiars de Rossendo Comamala 
Amigó que morí el passat 23, a l’edat de 61 anys. 
Que la llum perpètua els il.lumini. Que reposin en la pau del Senyor. 

 
 GRUP DE LITÚRGIA (LECTORS) 

Runió aquest dimecres, dia 29, a les 21 hores al Casal. 
 
 INFORMACIONS DE CARITAS INTERPARROQUIAL DE SANT 

VICENÇ DELS HORTS 
 

• Advent 2017. Aquest any no us demanem menjar; com que 
col·laborem amb  “El Gran Recapte”, ens vénen d’aquí els aliments. 
EL QUE SI QUE NECESSITEM SÓN DINERS! Us demanem que aquest 
any els diners amb que compràveu menjar, ens els doneu! Us 
demanem que feu aportacions en efectiu a la guixeta de Càritas (al 
costat del Sant Crist). Hi ha hagut –aquest any- una davallada en la 
recollida de diners per Càritas. Els necessitem per cobrir les 
necessitats actuals. Ajudeu-nos!  Gràcies. 
 

• Els propers dies 1 i 2 de desembre hi ha “El Gran Recapte 
d’Aliments 2017” de la Fundació Banc d’Aliments. Ens calen 
voluntaris per Sant Vicenç. Per apuntar-se podeu fer-ho directament 
a: https://www.granrecapte.com/ca/voluntariat/. 

Si us és més fàcil podeu trucar al 644 48 57 59 i nosaltres us farem la 
inscripció i la gestió. Participant en el Gran Recapte ajudem el Banc 
d’Aliments de Sant Vicenç. 

 
 2a. SETMANA DE LA BÍBLIA: 27 novembre al 3 desembre. 

LA PARAULA DE DÉU ÉS VIVA I EFICAÇ 
Pregària a la parròquia de Sant Josep, a les 20 hores: Lectio Divina (Mc 
13, 33-37), organitzada pel Grup bíblic parroquial. 

 
 

 

AVUI, ÚLTIM DIUMENGE DE MES, A TOTES LES MISSES: 
COL·LECTA EXTRA PER OBRES DEL TEMPLE 

Ja estan quasi acabades! Ben aviat en podrem fer ús. 
 

 

GRATITUD 
M’encanta veure, a llibres o articles d’actualitat, que es fa una 

defensa amb arguments científics d’uns valors que jo ja havia descobert 
o après de petit a través de la fe. Em passa sovint. El darrer cas ha estat 
entorn als beneficis de la gratitud. 

Cada vegada hi ha més estudis que demostren científicament els 
beneficis que comporta ser agraït, no només per la persona que rep la 
gratitud, sinó també per a la que la que la practica. 

La gratitud aporta beneficis en relació amb el que es coneix com a 
cervell social, la part del cervell humà que controla les relacions amb els 
altres, relacions imprescindibles per poder esdevenir persona. La gratitud 
ens fa ser més oberts als altres, més humils, més solidaris, més madurs. 
I és que les persones orgulloses no solen mostrar-se mai agraïdes: 
consideren que tot el que reben és perquè s’ho mereixen. 

Està comprovat, per altra banda, que dedicar cada dia uns minuts a 
donar gràcies (a Déu o a la vida) pel que s'ha viscut aquell dia ajuda a 
fixar l'atenció en els aspectes positius de la vida, i això repercuteix en 
una millora global de la salut, del sistema immunitari, del benestar 
personal. Com més positius són els nostres pensaments i sentiments més 
bé funciona l’engranatge del nostre cos i de la nostra ment. 

Una vegada més, els cristians tenim, doncs, un avantatge en la 
nostra vida, perquè l'acció de gràcies és central en l'experiència de fe. 
De fet, la paraula Eucaristia significa precisament acció de gràcies. 
L’actitud cristiana d’agraïment ens ajuda a obrir-nos (a Déu i als altres) 
i a potenciar en la nostra vida els pensaments i els sentiments positius. 
 

Joan Ferrés i Prats 


