Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 16.- Sant Josep Manyanet, prevere.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Joaquim Vilaplana / Maria Ferrés / Magdalena Marcè.
Antonio Corral (1er. aniversari).
Joaquim Higeras.
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.
Dilluns dia 18.- Mare de Déu de l’Esperança.
Vespre.- Isabel Albacete.
Dimarts dia 19.- Sant Anastasi I, papa i màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 20.- Sant Benjamí, patriarca.
Matí.- Missa.
Vespre.- Antoni Pastor Campmany i esposa
Josep Grané Cardona (2n. Aniversari) i Margarita Mayor.
Dijous dia 21.- Sant Pere Casini, doctor de l’Església.
Matí.- Enric i Mª Àngels Perals Aymerich.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 22.- Sant Zenó, màrtir.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 23.- Sant Joan de Ketty, prevere.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Josep Reverter Estrada.
Diumenge dia 24.- IV DIUMENGE D’ADVENT.
9h.- Missa.
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.
Mª Dolors Prats Comamala.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
MISSA DEL POLLET A SANT JOSEP (19h.).- Missa.
MISSA DEL GALL (23:30h.).- Família Reverter-Margarit.
Víctor Aguilar.
Mercè Roig i Pere Roig.
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COM VIURE EL NADAL
Un any més, les festes de Nadal s’apropen, però per a moltes
persones aquesta època de l’any representa moments d’estrès: comprar
regals, decorar la casa amb l’ambient nadalenc, pensar en el menjar que
es prepararà i... més i més! Tot això apunta a pensar que el més
important és el «tenir» que el «ser».
Quants de nosaltres hem pensat així alguna vegada?! No hem
d’oblidar que darrere d’esdeveniments amb repercussions personals,
familiars i, fins i tot, històriques i rellevants, sol haver dolor. L’època de
Nadal, però, porta a la memòria aquests successos amb més intensitat,
potser per ser un temps especial, sinònim d’unió familiar, alegria, amor,
atenció, generositat i perdó.
Fóra bo que aquest Nadal fos un motiu de l’encontre «entre el tu i el
jo». Per començar, valdria la pena practicar la virtut de l’amabilitat,
paraula que engloba tot allò que ens agradaria trobar a les persones que
tenim al costat, durant tots els dies de l’any; una qualitat que ens fa
delicats i afectuosos en el tracte amb els altres.
Les festes de Nadal, el pessebre és un viu reflex d’això; en ell es
percep el to tranquil en el qual els protagonistes interactuen en els
moments difícils. Aquesta és, precisament, l’actitud que hauríem
d’assumir, també nosaltres, en les adversitats familiars que se’ns
presenten al dia a dia. Això constitueix el millor exemple del significat
d’aquest «entre el tu i el jo» que hauríem d’exaltar, no només al Nadal,
sinó tots els dies de l’any!

Aquesta virtut, que ha d’estar present en l’entramat de la nostra
convivència, crea un ambient familiar on cadascú se sent important, útil,
estimat i valorat.
En molts casos la seva absència és notòria, ja que les relacions
interpersonals es tornen tenses i dificulten el tracte amb els qui ens
envolten, generant així que les persones que més estimem se sentin
ofeses i poc estimades: la nostra família.
La cordialitat i les virtuts relacionades amb ella, harmonitzen tots els
aspectes de la vida diària: la llar, la feina, el trànsit, els veïns... Tots són
oposades, per la seva mateixa naturalesa, a l’egoisme, al mal humor, la
manca d’educació, el desordre, el viure sense tenir en compte els gustos,
preocupacions i interessos dels altres.

 CONDOLENÇA
La donem als familiars de Dolores Sanjuan Mencía, que morí el
passat dia 14 de desembre, a l’edat de 89 anys.
Preguem per ella i per la seva família.

DILLUNS VINENT, DIA 25:
SOLEMNITAT DEL NADAL DEL SENYOR
•

MISSA DEL POLLET (DIUMENGE, A LES 19 HORES, A
L’ESGLÉSIA DE SANT JOSEP): amb una invitació especial als
infants de catequesi de les dues parròquies, amb les seves
famílies.

•

MISSA DEL GALL (DIUMENGE A LES 23:30 HORES): amb
la participació del grup Ítaca, joves i grans. Acabada la
celebració: piscolabis nadalenc a l’entrada del temple, amb tot
el que els propis fidels hauran portat i que hauran deixat a unes
capses situades a banda i banda de l’entrada de l’església.
Gràcies per fer-ho possible!

•

MISSA DEL MATÍ: 9 hores.

•

MISSA DEL MIGDIA: 12:30 hores, amb la participació de
la Coral Llesamí, de la Societat Cultural La Vicentina.

En el tracte diari, amb un somriure oportú, amb un petit gest amable,
s’obren les portes del cor de moltes persones que poden estar tancades
al diàleg o a la comprensió.
L’amabilitat anima l’acompliment en el treball i ajuda a superar les
nombroses contradiccions que ens mostra la vida.
Una persona que es deixa portar habitualment per la tristesa i pel
pessimisme, que és grollera en el tracte amb els altres, que no lluita per
sortir d’aquest estat, serà molesta i incòmoda per als qui l’envolten. La
delicadesa, la cortesia, l’afecte, enriqueix els altres perquè són
expressions d’una riquesa interior que no s’improvisa i que en aquesta
època sorgeixen de l’alegria del Nadal, de l’alegria de compartir un gran
fet, el naixement de Jesús infant.
Cada any se’ns presenta com a invitació que caldria aprofitar, en
aquesta època tan especial que s’acosta, per practicar la millor mostra
d’amabilitat: un somriure, ja que qui somriu acull, produeix confiança, fa
del seu rostre una casa a la que els altres tenen cabuda i, per això mateix,
és causa i origen de l’afecte. Una abraçada, ja que amb ella estem
demostrant acollida, gratuïtat, alegria i la felicitat de saber que estem
acompanyats. Una encaixada de mans, com a expressió d’afecte, de
benvinguda, de complaença per sentir que algú més comparteix amb
nosaltres l’alegria de la vida.
Tant de bo, doncs, que aquest Nadal no desaprofitem aquest do,
perquè es tracta de compartir amablement l’encontre «entre el tu i el
jo»!
Jordi Mondragon Bricullé

 CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA: DIMARTS,
DIA 19, A LES 20:30 HORES
La vinguda del Senyor en aquest Nadal cal preparar-la: convertim-nos
de cor i confessem els nostres pecats.
 “ELS PASTORETS” AL CENTRE: Divendres, dia 22 (20h.) i
Dissabte, dia 23 (18:30h.)
Gràcies per poder gaudir, un any més, d’una obra tan tradicional i
popular!
 DIORAMES DE PESSEBRE A LA NOSTRA PARRÒQUIA
Aquest cap de setmana beneïm el nostre Pessebre, enguany en forma
de diorames, obra d’en Pere Bosch. Agraïm la col·laboració de tots els
voluntaris que ho han fet possible. A la plaça també hi ha una bonica
representació del Naixement de Jesús, obra de la brigada municipal.
Moltes gràcies a tots!

