Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 24.- Sant Antoni Maria Claret, arquebisbe i fundador dels
Claretians
Vespre (festiva), 20 h..- Jaume Vilà Llopart;
Caterina Ubach i Lluís Costa.
Diumenge dia 25.- DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY. Sant Bernat Calvó.
9 h.- Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa;
Joan Saperas i esposa Benita.
12:30 h.- MISSA I SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ.
Joaquim Llopart i família.
Esposos Joan Font –Montserrat Mèlich i filla Mª Auxili
Esposos Isidre Prats i Maria Almirall.
Dilluns dia 26.- Sant Evarist, papa i màrtir
Vespre, 20 h.- Acció de gràcies pels 90 anys de vida dels esposos
Joaquim Sagristà i Núria Morral.
Dimarts dia 27.- Sant Florenci, màrtir i Sant Gaudiós, bisbe
Matí, 9 h.- Modesta Casas
Vespre, 20 h..- Roser Munné
Dimecres dia 28.- Sants Simó i Judas, apòstols
Matí, 9 h.- Encarnació Aymerich i Castellví. Climent Tuset Capdevila
Vespre, 20 h..- Pels malalts
Dijous dia 29.- Sant Narcís, bisbe i màrtir
Matí, 9 h.- Modesta Casas
Vespre, 20 h..- Joan Baqués Boltà (1 mes)
Divendres dia 30.- Sant Marcel, centurió romà, i Claudi. Santa Zenòbia,
màrtir
Matí, 9 h.- Modesta Casas
Vespre, 20 h..- Funeral: Consuelo García Ordóñez (+8 de abril)
Dissabte dia 31.- Sant Quintí , màrtir
Vespre (festiva), 20 h..- Joan Matas, Anita Ferrés i Mª Dolors Balcells.
Conxita Casas, Anton i Miquel
Manuela Comamala i espòs.
Esposos Josep Parés i Vicenta Cuyàs
Diumenge dia 1 de novembre.- SOLEMNITAT DE TOTS SANTS
9 h.Jaume Presas Gil./ Enric Perals Aymerich
12:30 h.- Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca
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EL LLIBRE DELS SALMS O SALTIRI
És el llibre eminentment poètic de la Bíblia. Segons la versió hebrea, els
llibres de l’Antic Testament estan distribuïts en 3 apartats: el Pentateuc
(els 5 llibres de la Llei), els llibres profètics i els Escrits. Els Salms són el
primer llibre dels Escrits, i consta de 150 poemes.
On trobem els Salms? A la Bíblia, al missal i a la litúrgia de les hores.
Numeració dels salms. Hi ha una doble numeració: la llatina, que
segueixen les edicions litúrgiques, i l’original hebrea de la Bíblia.
Gènere literari. El llibre dels Salms o Salteri és un recull de 150 poemes
per ser cantats, escrits en vers amb les característiques pròpies de la
poesia hebrea.
Datació. De moltes èpoques, però la major producció és del temps de
la monarquia (s. X-VI a. C.).
Teologia. La fe dels salmistes és la fe del Poble d’Israel, perquè en la
perspectiva bíblica el creient només ho és en la mesura que viu
incorporat a la comunitat que creu i viu d’aquesta fe. El tret fonamental
dels salms és la lloança al nom de Déu Sant i Vivent. Aquesta santedat
vivificadora de Déu és el motor de tot el seu obrar en bé de la humanitat
que s’expressa en la Creació.
Grups de Salms:
Càntics de lloança: conjunt de textos sobre temes variats.
“Senyor, sobirà nostre, que n’és, de gloriós, el teu nom per tota la
terra!”. (Sl 8,10)

Pregàries: tenen en comú que sorgeixen d’una situació de
necessitat. “Senyor, Déu meu, en tu em refugio: salva’m dels
perseguidors, allibera’m”. (Sl 7,2)
Poemes didàctics: exalcen les qualitats de la saviesa segons
Déu, la seva Llei i els seus camins amb una orientació bàsicament
pedagògica. “Feliç tu, fidel del Senyor, que vius seguint els seus camins.”
(Sl 128,1)
Recordem que som aprenents i que els inicis tots són costosos; però, si
hi estem interessats i ens hi posem amb ganes, de segur que aviat
integrarem els salms a la nostra pregària.
La setmana vinent començarem a proposar alguns salms (no pas tots!)
que tenen un relleu especial pel lloc que ocupen en la litúrgia, en el Nou
Testament... Començarem pel Salm 1 que és el pròleg de tot el Saltiri.

 JOVES CONFIRMATS
Avui, a la missa de les 12,30 h., han rebut el sagrament de la
Confirmació de mans de Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe de
Sant Feliu de Llobregat, els joves:
Pol Badosa Pedreño
Pere Galofré Claret
Alicia Logan de la Rosa
Nuria Lisbeth Malitaxi Trujillo
Marc Marcé Berenguer
Mark Cristopher Sandovalin Trujillo
Nil Siñol Medina
Els felicitem i encoratgem en el seguiment de Jesucrist pel camí
del compromís cristià.
 SOLEMNITAT DE TOTS SANTS: DIUMENGE VINENT, DIA 1.
En aquesta festa l’Església celebra “la glòria de la Jerusalem
celestial, que és la nostra mare, on l’aplec festiu dels sants,
germans nostres, canten per sempre les lloances al Pare”.
Les misses seran com els diumenges: dissabte vespertina a les 20h
i diumenge a les 9 i 12,30 h.
Pel que fa al dilluns, dia 2, la missa que es feia al Cementiri, no
se celebrarà a causa de la situació sanitària que vivim.

 HAN FET LA PRIMERA COMUNIÓ: PER MOLTS ANYS!
Dia 24: Angelina Castro López, Eider Lahoz Martín, i Gonzalo
Vila Carranza.
 RESULTAT COL·LECTA MISSIONS: 1005 €.
Moltes gràcies per la vostra sensibilitat missionera, per sentir-vos a
prop del treball missioner de l’Església.
 APLAÇAMENT DE LA REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL
Havia de ser aquest dilluns però la situació sanitària aconsella
aplaçar-lo per més endavant. Ja s’avisarà.

LA CRÍTICA I LA CORRECCIÓ FRATERNA
Fa unes setmanes, parlant de la tendència a criticar els defectes
dels altres, vaig citar un consell del Papa Francesc: “Muérdanse la lengua”.
Tots entenem el que volia dir: “Quan tinguis ganes de criticar, hauries de
callar, hauries de suportar els defectes dels altres sense rondinar i sense
esbombar-los”.
Hi estic d’acord, és clar. Però permeteu-me que intenti anar una
mica més lluny. Des de la fe, hi ha una resposta més efectiva que el silenci.
I més evangèlica. Em refereixo a la correcció fraterna.
El silenci, ni que sigui pacient, és una solució a mitges. És veritat
que callant no contribueixo a enfonsar l’altra persona, però tampoc no
l’ajudo a millorar. Per això penso que, més enllà d’evitar tota crítica,
m’hauria de comprometre en la correcció fraterna.
La crítica és impulsada per sentiments tòxics, destructius. La
correcció fraterna, per sentiments positius, constructius. La crítica s’apropa
als defectes dels altres des del ressentiment i la rancúnia. La correcció
fraterna s’hi apropa des de l’amor i la misericòrdia. La crítica esbomba els
defectes dels altres a tot arreu on pot. La correcció fraterna només en parla
quan la conversa pot servir per corregir-los.
La crítica troba plaer a parlar malament de l’altra persona. A la
correcció fraterna li sap greu haver-ne de parlar. En la crítica es busca
disminuir l’altra persona, rebaixar-la, humiliar-la. En la correcció fraterna es
busca que l’altra persona creixi, millori, maduri.
La crítica perjudica la persona que la rep, però també la que la fa,
perquè enverina el seu esperit. La correcció fraterna beneficia a la persona
que la rep, perquè es pot esmenar, però també a la que la fa, perquè li
dona pau i alhora la converteix en sembradora de pau.
Joan Ferrés Prats

