Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES
MISSES
Dissabte dia 2.- Sant Silvà, bisbe.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Família Parellada-Tuset i Fortuny-Colet i TorralbaOrleans / Anna Ferrés (2n aniversari) i espòs Joan Matas.
Diumenge dia 3.- I DIUMENGE 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.
Dilluns dia 4.- Sant Joan Damascè, prevere.
Vespre.- Difunts família Torredemer Roig.
Dimarts dia 5.- Sant Dalmau, bisbe.
Matí.- Climent i Albert Tuset Perals.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 6.- Sant Nicolau, bisbe de Bari.
Matí, A LES 9h.- Francisco Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch.
Vespre, A LES 20h.- Josep Baqués Ollé (18è aniversari).
Dijous dia 7.- Sant Ambròs, bisbe de Milà i doctor de l’Església.
Matí.- NO HI HA MISSA.
Vespre (festiva).- Esposos Montserrat Roca i Agustí Castells.
DIVENDRES DIA 8.- IMMACULADA COMCEPCIÓ DE LA VERGE MARIA.
9h.- Núria Lombarte Perulán (1r. aniversari).
12:30h.- Conxita Guilera i espòs Joan.
Agustí Castells i Montserrat Roca (4t. aniversari).
Dissabte dia 9.- Santa Leocàdia, verge i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Família Mèlich-Oriol.
Diumenge dia 10.- II DIUMENGE D’ADVENT.
9h.- Difunts Font-Oriol i Pastor-Campmany.
12:30h.- Acció de gràcies pel sagrament del Matrimoni.
Conxita Guilera i Família.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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L’ADVENT, TEMPS D’ATENCIÓ: VETLLEU!
L’Advent, perquè anuncia la vinguda del Salvador, revifa l’esperança
enmig del combat del món. Però l’Advent no és només anunci, sinó temps
d’afinar la nostra atenció. Estigueu atents, és a dir, vetlleu! El contrari és
estar endormiscats, ensopits o, també, viure distrets, despistats. Tot porta
a semblants conseqüències.
Endormiscats o ensopits: manca consciència, manca “esperit”,
“sentit”. Que no reaccionem, que tot ens és igual... que tant ens fa una cosa
com l’altra. Que la vida va passant davant de nosaltres, les oportunitats, les
crides de Déu, però nosaltres no reaccionem. És viure rutinàriament, no hi
ha espai per a la sorpresa, per canviar. Tenim el “totxo” tan cuit que no hi
ha res a fer. Davant una vida així, l’Advent et diu: Prou de dormir! El dia
s’acosta, desvetlla’t i espera en Déu que et surt a l’encontre!
Distrets o despistats: una altra manera de viure que s’oposa a viure
vigilants. Hi ha moltes coses que distreuen. Estem molt distrets avui, si
comparem amb temps passats: mil maneres de passar l’estona! No tenim
pas temps d’avorrir-nos! I, entretant, la vida s’escola, i la crida de Déu que
és oferta de salvació, queda ofegada per tantes altres crides que demanen
la nostra atenció. I ens passa per alt el més essencial. Podem dir que les
moltes coses ens poden despistar, enganyar i portar-nos per una pista que
ens allunya de la veritat de les coses. Distrets o despitats, tant se val, és
una manera de viure que ens pot enganyar: vivim a “tope”, però potser
superficialment.
L’Advent pot redreçar-nos en aquesta manera de fer. Ens diu: vivim
amb esperança, vivim amb il·lusió: Déu ens ha estimat en Crist i ens ha
visitat. S’ha revelat l’amor de Déu que vol salvar tots els homes. I ens invita

a acollir-lo ara, avui, tot recordant aquella primera vinguda del Salvador. I
també se’ns recorda que aquell que vingué en la petitesa de la nostra carn
tornarà ple de glòria, potser a l’hora menys pensada i ens sorprendrà i potser
ens trobarà adormits o distrets, sense esperar-lo. Per això l’Església, com a
bona mare, ens recorda aquesta veritat de la nostra fe, no per fer-nos viure
en el pànic, però sí en la veritat. Per això ens convé viure amb el cor
desvetllat: prega, estima, treballa...
¿Què fem? ¿obrim el nostre cor a Déu que constantment ve a la nostra
vida? ¿Què fem pels altres? ¿Què faré de nou en aquest Advent del 2017?
Mn. Anton Roca

 VETLLA DE LA IMMACULADA
“Maria, porta’ns a Jesús”. Aquest és el lema d’enguany de la Vetlla de
la Immaculada per a joves, el proper dijous 7 de desembre, a les
21:30h, a la Basílica de la Mercè de Barcelona. Un grup de joves de la
nostra parròquia hi participarà.
 DIUMENGE VINENT, A LA MISSA DE LES 12:30H.
ACCIÓ DE GRÀCIES PELS 25, 50 i 60 ANYS DE CASAMENT
Felicitem a aquestes parelles –unes 25!- que diumenge vinent
recordaran el seu enllaç matrimonial i ens unim a la seva acció de
gràcies i pregària.

TEMPS D’ESPERA


 DIVENDRES, DIA 8: SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA
Les misses com els diumenges:
• Vigília (dijous): 20h. Dijous no hi ha Missa al matí.
• DIVENDRES: 9h. i 12:30h.
 DIMECRES, DIA 6: FESTA LABORAL
Misses: 9h i 20h.
 BAPTISMES
Reben el sagrament del Baptisme aqust diumenge, dia 3, les nenes:
Maria Cabrera Rasero i Leyre Mª Giménez Sáez.
Molts anys de vida, salut i fe en Jesús Salvador!
 MISSA DEL GALL I MISSA DEL POLLET
S’AVANÇA LA MISSA DEL GALL A 2/4 DE 12 DE LA NIT
Així ho ha cregut oportú el Consell pastoral, després d’escoltar la petició
d’alguns feligresos. La missa serà participada amb la col·laboració de
joves i grans i el grup instrumental Ítaca.
LA MISSA DEL POLLET (o missa familiar de Vigília).
De fa molts anys a moltes parròquies s’ha anat introduïnt aquesta missa
per atendre dues necessitats: fer una la missa pensada sobretot per
infants de catequesi i famílies, i fer-la a una hora que possibiliti que
després es pugui celebrar el sopar familiar de la Nit de Nadal, que
moltes famílies celebren.
Aquesta Missa del Pollet la celebrarem a la parròquia de Sant Josep, a
les 19h, amb la participació de les dues parròquies, els infants de
catequesi de les dues parròquies i les famílies d’un i d’altre lloc que hi
vulguin participar. En canvi, a la parròquia de Sant Josep no hi haurà
Missa del Gall i s’invitarà que els que hi vulguin participar vagin a la
parròquia de Sant Vicenç màrtir.

Diuen que per reservar taula al prestigiós restaurant Le Caprice de
Londres cal esperar 3 o 4 setmanes. Per a aconseguir una moto HarleyDavidson Softail Deuce cal esperar de sis a divuit mesos. Per poder comprar
un cotxe Aston Martin V12 Vanquish cal esperar dos anys. També dos anys
per poder fer-se soci del Reebok Sports Club/NY, el gimnàs més modern del
món. Cal esperar entre dos i tres anys perquè t’esmolin una espasa
japonesa. Aconseguir a Singapur els bolsos Kelly i Birkin, d'Hermés, exigeix
una espera de tres anys. Cal esperar 5 anys per poder obtenir un rellotge
Rolex Daytona. Cal esperar 18 anys per a aconseguir un abonament de
temporada de l’equip de bàsquet dels New York Giants, i no menys de 25
anys per poder ser propietari d'una bústia de l'oficina postal GPO (General
Post Office), que té segles d'antiguitat.
Per descomptat, en tots aquests casos, a l’alt preu en temps d’espera
cal afegir-hi un altíssim preu en diners.
Si ens fixem en la relació entre el cost i el valor, als cristians el Nadal
ens surt molt més a compte. No hi ha punt de comparació pel que fa a
l’interès del regal que se’ns ofereix. A curt, a mig i a llarg termini, podem
estar segurs que Jesús omplirà la nostra vida molt més que tots els reclams
esmentats abans. En tenim garantia, encara que la publicitat no ens el
presenti com el regal més sublim que podem aconseguir. I aquesta garantia
no té caducitat.
Això sí, hem d’esperar les quatre setmanes de l’Advent i hem de pagar
el preu d’una preparació intensa durant aquestes setmanes. Com més a punt
tinguem el nostre esperit quan arribi el Nadal, més intensa serà la felicitat
pel regal que Déu ens farà.
Joan Ferrés Prats

