Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES
MISSES
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.

Plaça de Sant Jordi, 4-6
08620 Sant Vicenç dels Horts
www.vidaparroquial.cat
Parròquia Sant Vicenç, màrtir
Segon diumenge d’Advent/ B.

Dilluns dia 11.- Sant Damas I, papa.
Vespre.- Missa.
Dimarts dia 12.- Santa Joana Francesca de Chantal, religiosa.
Matí.- Missa.
Vespre.- Difuntes i familiars sòcies A.D.R.A.D. Alba Antonio.
Dimecres dia 13.- Santa Llúcia, verge i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Joan Coll i Barceló (16è aniversari)
Rosa Termes (29è aniversari) i espòs Josep i fills Ramon i
Assumpció.
Dijous dia 14.- Sant Joan de la Creu, prevere i doctor de l’Església.
Matí.- Missa.
Vespre.- Mario Teodoro (2n. aniversari).
Divendres dia 15.- Sant Valerià, bisbe.
Matí.- Missa.
Vespre.- Josep Mª Aymerich (1r. aniversari).
Dissabte dia 16.- Sant Josep Manyanet, prevere.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joaquim Vilaplana, Maria Ferrés i Magdalena Marcè.
Antonio Corral (1er. Aniversari).
Diumenge dia 17.- III DIUMENGE D’ADVENT.
9h.- Antonia, Tudela i espòs Pepito López
Esposos Vicenç i Carme.
12:30h.- Missa.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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CÀRITAS DIOCESANA:
SIGUES PART DEL NOSTRE COMPROMÍS
Diumenge vinent s’escau la col·lecta de Càritas amb motiu del Nadal.
Se’ns proposa que en aquest Nadal siguem part del seu compromís. El
compromís de Càritas ja el sabem: és fer visible i real la caritat de l’Església.
Tots hauríem de sentir com a nostra l’activitat de Càritas. Potser no en som
voluntaris, potser no participem en les seves activitats directament, però la
seva activitat és l’acció de tota l’Església, no d’un grup a part que actua
independentment. Com a membre de l’Església, sentim Càritas com a
quelcom nostre: l’ajudem i ens interessem pel treball que fa.
Càritas diocesana de Sant Feliu no és una realitat a part de les Càritas
parroquials o interparroquials. Nosaltres formem part de la Càritas
diocesana: d’ella rebem ajuda, suport dels treballadors socials, consell. Per
això quan fem les col·lectas de Càritas diocesana com la que farem
diumenge vinent ens l’hem de sentir com a pròpia. Amb la nostra aportació
econòmica ajudem que Càritas diocesana pugui fer una colla d’accions
socials, moltes de les quals en seran beneficiaris els qui ens demanen ajuda
a les nostres parròquies. col·laborem en la col·lecta de diumenge vinent!

Mn. Anton Roca

 DINAR NADALENC DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES
Diumenge vinent, a Barcelona, per ajudar el treball que fa l’Hospitalitat.

 ESPAI DE PREGÀRIA: “ESPIRITUALITAT DE L’ADVENT”
DEMÀ DILLUNS, DIA 11, A LES 19 HORES
Aquesta vegada dediquem aquest espai a la reflexió sobre el temps
d’Advent, com a temps de vetlla i de preparació del Nadal.


 PREGÀRIA MENSUAL JOVE
Dijous vinent, 14 de desembre, a les 19 hores, tindrà lloc, a la capella del
Santíssim, la següent trobada de la Pregària Jove. Durant aquest temps
d’Advent és una bona oportunitat per trobar-nos i realitzar una estona de
pregària per preparar-nos per a viure el Nadal. Tots hi sou convidats!
Fes-hi un lloc a la teva agenda, Ell t’espera... ells t’esperen!!
 DIUMENGE VINENT: UNA ICONA DE SANT JOAN, APÒSTOL I
EVANGELISTA
Diumenge vinent, en acabar la missa de les 12:30 es beneirà la nova
icona de Sant Joan, obra del pintor Lluís Tres. Es col·locarà a la capella
del Santíssim, al costat del Sant Crist. Així quedarà representada l’escena
que el mateix evangelista descriu en el seu evangeli: al peu de la creu,
una a cada banda, les figures de Maria i Joan. Jesús dona la seva mare
al deixeble que ens representa a tots els seguidors de Jesús.
 DIUMENGE VINENT: OBERTURA DELS NOUS LAVABOS DEL
TEMPLE PARROQUIAL
En acabar les misses del proper cap de setmana es podrà veure el nou
espai dedicat als lavabos, ubicat al costat de la capella del Santíssim: 3
lavabos, un dels quals segons la normativa per a persones amb
discapacitats mòbils.
Restaran oberts en les celebracions dominicals i festives i en altres
celebracions extres que es facin al temple: No s’usaran quan hi hagi culte
a la capella del Santíssim. Continueu col·laborant per finançar l’obra.
 REUNIÓ DE CATEQUISTES: CURSET BÍBLIC
Aquest dimecres, dia 13, a les 21 hores, al Casal.


NOTÍCIES DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL SANT VICENÇ
• ADVENT 2017: Com vàrem anunciar, aquest any no demanem
menjar; EL QUE ES NECESSITA SÓN DINERS! feu aportacions en
efectiu a la guixeta de Càritas (al costat del Sant Crist) o donatius a
la parròquia amb aquesta finalitat. Càritas interparroquial necessita
diners per cobrir les necessitats actuals.

•

Els voluntaris de Càritas ens anem formant. Aquest mes passat hem
assistit a cursets per acollidors d’usuaris, també una trobada de
Coordinadors i també un curset per a nous voluntaris. A tots,
voluntaris de Sant Vicenç hi han assistit.

 CELEBRACIÓ DEL PERDÓ A LES PORTES DE NADAL
Sant Josep: dijous, dia 14, a les 20 hores.
Sant Vicenç màrtir: Dimarts, dia 19, a les 20:30h.
Sant Antoni de Pàdua (Vinyala): dia 20, a les 21 hores.

L’EVANGELI DEL DIT I LA LLUNA
La meditació de l’Evangeli d’aquest cap de setmana m’ha fet pensar
en aquell proverbi xinès atribuït a Confuci i que es va fer popular en el
maig del 68 francès: “Quan el dit assenyala la lluna, el ximple mira el
dit”.
Mirar el dit en comptes de la lluna és la temptació en la que caiem
els cristians quan ens fascina el missatger en comptes de sentir-nos
fascinats pel missatge, quan ens fixem més en Joan Baptista que en
Jesús al que ve a anunciar, quan ens preocupem més per la llei que no
pas per la vida interior de la que la llei hauria de ser un reflex, quan
posem més interès en l’Església o en els capellans que no pas en Jesús
i l’Evangeli.
Mirar el dit en comptes de la lluna és el que fem quan no som
capaços d’anar del Baptisme en l’aigua al Baptisme en l’Esperit. Els
cristians, com a humans que som, necessitem signes per exterioritzar les
nostres vivències, per expressar el que pensem i sentim, però ens
comportem de manera ximple quan ens quedem en els signes, quan els
signes no ens fan anar més enllà, quan vivim la fe de manera rutinària,
quan ens limitem a complir, a anar fent.
En el Baptisme l’aigua és necessària com a signe, però no penetra
dins nostre, es limita a lliscar sobre la nostra pell. L’Esperit, en canvi, és
foc que ens inflama des de dins i vent que tot ho remou. Aquest és el
repte de l’Advent i de la vida cristiana en general: que el Baptisme
d’aigua esdevingui Baptisme en l’Esperit.
Només podem dir que superem aquest repte si l’aigua i el pa que
freqüentem en els sagraments són l’aliment que omple la nostra vida, el
foc que ens transforma, el vent que ens fa viure en un estat de conversió
constant.
Joan Ferrés i Prats

