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Diumenge 27 de durant l’any               4  D’OCTUBRE  DE 2020. Nº 38            
 

SANT FRANCESC I UNA ECOLOGIA INTEGRAL 
 

El passat mes de maig va fer 5 anys de la publicació de l’encíclica “Laudato 
si”, l’encíclica que planteja la importància d’una reflexió i actuació sobre 
el nostre planeta, amenaçat  per la irresponsabilitat de molts  governants, 
pels interessos d’uns quants i, en general, per la poca consciència del què 
ens hi juguem amb el maltractament de la nostra “casa comuna”, la terra.  
En parlem avui, que és la festa de Sant Francesc d’Assís, el gran inspirador 
d’aquesta carta apostòlica que comença amb l’himne de Sant Francesc: 
“Lloat sigueu, Senyor meu, per la nostra germana terra, la qual ens sosté, 
i governa i produeix diversos fruits amb acolorides flors i herbes».  
 

Diu el Papa que Sant Francesc és l’exemple per excel·lència de la cura del 
que és feble i d’una ecologia integral, viscuda amb alegria i autenticitat. És 
el sant patró de tots els qui estudien i treballen entorn de l’ecologia, estimat 
també per molts que no són cristians. Ell va manifestar una atenció 
particular envers la creació de Déu i envers els més pobres i abandonats. 
Estimava i era estimat per la seva alegria, el seu lliurament generós, el seu 
cor universal. Era un místic i un pelegrí que vivia amb simplicitat i en una 
meravellosa harmonia amb Déu, amb els altres, amb la natura i amb ell 
mateix. En ell s’adverteix fins a quin punt són inseparables la preocupació 
per la natura, la justícia envers els pobres, el compromís amb la societat i 
la pau interior. 
 Per a ell qualsevol criatura era una germana, unida a ell amb llaços 
d’afecte. Per això se sentia cridat a tenir cura de tot el que existeix.  
Si ens sentim íntimament units a  tot el que existeix, la sobrietat i  la  cura  
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 3.- Sant Francesc de Borja  
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts Família Torredemer-Roig./ 

Difunts Família Mèlich-Oriol./ 
Joan Costa Ubach  

 
 

Diumenge dia 4.- DIUMENGE 27 DE DURANT L’ANY. Sant Francesc d’Assís. 
9 h.- Família Morral Farrés./  
       Francesc Ribas Badosa 
 

12:30 h.- Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca.      
 
 
Dilluns dia  5.- Tèmpores d’acció de gràcies i petició. 
Vespre, 20 h.-     Pere Torres Rusinés (15 aniv.) i familiars difunts.                                
 

Dimarts dia 6.- Sant Bru, fundador dels cartoixans  
Matí, 9 h.-  Francesc Ribas i Assumpció Aymerich 
Vespre, 20 h..-     Miquel Reverter Estrada./ 

   Càndida Quiros Redondo i espòs Matías González.                      
 
 

Dimecres dia  7.- Mare De Déu del Roser 
Matí, 9 h.-  Modesta Casas 
Vespre, 20 h..- Maria Escala i Josep Prats 
 
 

Dijous dia 8.- Sant Demetri, màrtir. 
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h..- Modesta Casas 
 
 
Divendres dia 9.- Sant Dionís, màrtir  
Matí, 9 h.-  Modesta Casas 
Vespre, 20 h..- Funeral:  Isidora Bermúdez Hormigo 
 

Dissabte dia 10.- Sant Tomàs de Villanueva  
Vespre (festiva), 20 h..- Acció de gràcies per 51 aniv. matrimoni de Jaume  
                                           i Anna Maria.  / 

Maria Escala i espòs Josep Prats.                                          
 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE 28 DE DURANT L’ANY.  Mare de Déu del 
Remei. Sant Joan XXIII, papa. 
9 h.-          Antoni Sanromà Parellada (5è. aniv.)  
         

12:30 h.-  Missa.     
 

 



brotaran de manera espontània. La pobresa i l’austeritat de sant Francesc 
no eren un ascetisme merament exterior, sinó quelcom més radical: una 
renúncia a convertir la realitat en mer objecte d’ús i de domini. Per altra 
banda, sant Francesc, fidel a l’Escriptura, ens proposa de reconèixer la 
natura com un esplèndid llibre en el qual Déu ens parla i ens reflecteix 
quelcom de la seva formosor i de la seva bondat: «A través de la grandesa 
i de la bellesa de les criatures, es coneix per analogia l’autor» (Sv 13,5). 
Per això el papa denuncia que “Aquesta germana terra clama pel dany que 
li provoquem a causa de l’ús irresponsable i de l’abús dels béns que Déu hi 
ha posat. Hem crescut pensant que érem els seus propietaris i dominadors, 
autoritzats a espoliar-la. La violència que hi ha en el cor humà, ferit pel 
pecat, també es manifesta en els símptomes de malaltia que advertim en 
el sòl, en l’aigua, en l’aire i en els éssers vivents. Per això, entre els pobres 
més abandonats i maltractats, hi ha la nostra oprimida i devastada terra, 
que «gemega i sofreix dolors de part». 
Enfront d’això el papa fa una crida a la «conversió ecològica»:  es 
refereix a una modificació dràstica del comportament i de les actituds. El 
Papa ens està demanant un canvi substancial en la nostra relació amb la 
natura, cosa que ens portaria a considerar-nos part de, en comptes 
d’usuaris de. Diu: «La cultura ecològica hauria de ser una mirada diferent, 
un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una 
espiritualitat per aturar l’avenç del paradigma tecnocràtic» . 

 

Avui que és Sant Francesc mirem-nos el món, la natura, els humans...  amb 
mirada nova! Descobrim-hi la bellesa de Déu i la crida a conservar-la. 

 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

 CONDOLENÇA 

La donem als familiars d’Eulàlia Tuset Capdevila, que morí el 
passat dia 29 de setembre, a l’edat de 93 anys. 
També acompanyem en el sentiment la família de Joan Baqués i 
Boltà el qual morí sobtadament a l’edat de 63 anys. 
Que Déu els tingui en la seva glòria. 

 

 BAPTISMES DIA 3 D’OCTUBRE 

Han rebut el sagrament de la vida cristiana els infants Giovanni-Luís 
García Martínez i Isaac López Arcos. Els felicitem a ells i a llurs pares. 
 
 

APLEC A L’ERMITA DEL REMEI: DIUMENGE VINENT, DIA 11 
Missa a les 12,30h. Enguany organitza la parròquia de Cervelló. 

 

 ARRIBEN LES PRIMERES COMUNIONS 

Enguany les misses de Primera Comunió totes seran fora dels horaris 
habituals de misses. Per raó d’aforament (50%) només hi podran 
participar els convidats que ho acreditaran amb una tarja que la família 
els donarà. Caldrà anar amb mascareta. 
Que aquestes mesures no siguin un obstacle perquè els infants i 
familiars gaudeixin de la festa per la recepció d’un sagrament tan gran!  

 
 

EL PECAT DE FER SAFAREIG 

Si una persona d’una cultura llunyana descobrís de sobte l’evangeli 
i només després conegués alguns cristians, crec que es quedaria perplex. 
Li costaria entendre això del pecat. No vull dir el concepte de pecat, sinó la 
manera com tendim a interpretar-lo.  

Jo crec que no entendria, per exemple, que per a nosaltres el pecat 
o “caure en la temptació” tingui a veure sobretot amb la sexualitat o amb 
el precepte dominical, dels que l’evangeli parla poc, i gairebé gens amb la 
tendència generalitzada a parlar malament d’una tercera persona quan no 
és present. És a dir, no entendria que no ens fixem en comportaments com 
la crítica, la murmuració, l’agressivitat, la rancúnia, el menyspreu o la 
incapacitat de perdonar els enemics, comportaments que ataquen el que 
és el nucli de la fe cristiana: l’evangeli diu de manera inequívoca que serem 
jutjats per l’amor o la falta d’amor (només cal que recordem paràboles com 
la del bon samarità o la del judici final).  

Fa uns mesos el Papa Francesc parlava d’un d’aquests pecats que 
tendim a passar per alt. Parlava de “fer safareig” (el “chismorreo”, deia ell) 
com un dels perills que debilita més les comunitats cristianes. El Papa deia: 
“Cuántas veces oímos: ‘No, esa señora es muy buena, va todos los días a 
misa, pero es una chismosa’. ¿Qué servicio le hace a la Iglesia una señora 
así?”. I seguia: “Hay un remedio para no ser chismoso: muérdanse la 
lengua. Se les va a hinchar, pero así se van a curar. Y pídanle a Jesús que 
les saque este vicio”. I, per acabar, el Papa donava un consell contundent: 
“Nunca hacer un comentario que disminuya al otro”. 

Aquest és el motiu pel qual fer safareig és pecat. Si fem safareig 
busquem (o provoquem sense buscar-ho) la disminució de l’altra persona, 
rebaixar-la. Tot el contrari del que busca l’amor, que és fer-la créixer.  

Tant de bo quan pensem en el pecat o quan demanem “No 
permeteu que nosaltres caiguem en la temptació”, tinguem en compte 
també la temptació de fer qualsevol comentari que disminueixi una altra 
persona. 

Joan Ferrés Prats 
 


