Parròquia de Sant Vicenç Màrtir

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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
Dilluns dia 2.- COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS
Matí, 9,00 h. i Vespre, 20 h.- PER TOTS ELS FIDELS DIFUNTS,
ESPECIALMENT PELS DE LA PARRÒQUIA QUE HAN MORT EN AQUEST
DARRER ANY.
Dimarts dia 3.- Sant Martí de Porres
Matí, 9 h.- Acció de gràcies i difunts Garcés Navarro.
Vespre, 20 h..- Maria Dolors Mestre (17è. aniversari)
Dimecres dia 4.- Sant Carles Borromeu, bisbe
Matí, 9 h.- Joan Vendrell Roig i Dominga Mallol Viñas i fill Antoni.
Vespre, 20 h..- Conxita Guilera, espòs Joan i fill Joaquim.
Dijous dia 5.- Sants Zacaries i Elisabet, pares de Sant Joan Baptista.
Matí, 9 h.- Modesta Casas
Vespre, 20 h..- María Socorro Rodríguez García (+27/03) y esposo
/ Félix Chacón.
Divendres dia 6.- Sants Pere Poveda i Innocenci de la Immaculada. Sant
Sever, bisbe de Barcelona i màrtir.
Matí, 9 h.- Francesc Perals Tuset i Encarnació Aynerich Castellví i fills.
Vespre, 20 h..- Difunts família Torredemer Roig./ Teresa Muñoz (13 aniv.) i
difunts Esteve-Duran.
Dissabte dia 7.- Sant Ernest, abat i màrtir
Vespre (festiva), 20 h..- Francesc Esteve (natalici) i esposa Lola Duran.
Miquel Reverter Estrada./ Josep Ferrés i Dolores Prats.
Pere Castells Costa.
Diumenge dia 8.- DIUMENGE 32 DE DURANT L’ANY
9 h.- Antoni García Soto (5è. aniversari)
12:30 h.- Acció de gràcies (53 aniversari de matrimoni de Pere i Assumpció.
Felip Roig Roig
Montserrat Lunes Borrell (2n. aniversari)
Josep Roca Vidal (10è. aniversari)
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SALM 1: PRÒLEG DE TOT EL SALTIRI
1 Feliç l'home que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,
ni s'asseu en companyia dels descreguts;
2 estima de cor la Llei del Senyor,
la repassa de nit i de dia.
3 Serà com un arbre que arrela vora l'aigua:
dóna fruit quan n'és el temps
i mai no es marceix el seu fullatge;
duu a bon terme tot el que emprèn.
4 No serà aquesta la sort dels injustos;
seran com la palla escampada pel vent.
5 En el judici no sabran què respondre;
callaran els pecadors en l'aplec dels justos.
6 El Senyor coneix els camins dels justos,
però els dels injustos acaben malament.

Comentari del P. Hilari Raguer:

Els salms no són únicament bella poesia. Són un camí que som invitats
a seguir. Medita’ls sempre amb el desig apassionat de cercar la vida
veritable i plena, i el camí que hi porta. Fes-los passar per la teva vida.
T’hi va la felicitat.

Algú pot pensar: és una pregària? Sí. Et posa als llavis una pregària de
lloança a Déu perquè en la seva Llei (la seva Paraula) nosaltres trobem
el camí i la vida. La imatge de l’arbre que “arrela vora l’aigua” és ben
expressiva: “dona fruit quan n’és el temps i mai no es marceix el seu
fullatge”. Una invitació a viure “arrelats” vora Déu, vora Crist, font
d’aigua viva...
En la nostra societat, sovint despreocupada de Déu, per qui ens deixem
guiar? Quan ens sentim buits i secs (com un arbre nu), quan som
temptats a seguir els camins dels injustos, dels qui no creuen, dels
pecadors; quan tenim “set de Déu, perquè ens sentim com terra eixuta
sense una gota d’aigua”, resar aquest salm és escoltar i reafirmar allò
que Déu ens diu al cor: vine a la font, arrela vora l’aigua i no t’hi moguis:
segueix-me i seràs feliç! “Feliç l’home...”.
Diumenge vinent comentarem el salm 130 (129), “Des de l’abisme”,
salm conegut, sovint cantat en temps de Quaresma i en la litúrgia
d’exèquies, molt adequat en aquests dies que recordem els nostres
difunts.
Mn. Antoni Roca

Amb el lema “SOM allò que tu ens ajudes a ser” se’ns anima a
participar en la col·lecta que cada any les diòcesis organitzen amb la
finalitat de poder tenir els recursos necessaris per portar a terme la seva
missió. No cal dir que enguany, amb tot el que ha suposat la pandèmia,
les parròquies han vist afeblida la seva economia. Nosaltres hem de
posar en relleu l’esforç de molts parroquians que, conscients de la
situació precària, han donat amb generositat. Fem-ho també diumenge
vinent: amb tu som una gran família!

 AQUEST DILLUNS, DIA 2:
COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS
Misses: a les 9 del matí i a les 8 dels vespre.
Per tots els fidels difunts, amb un record especial pels qui ens han
deixat des de la darrera festa de Tots Sants.
La situació sanitària i les mesures de seguretat han aconsellat
suprimir la missa que cada any es feia al matí al cementiri.



COVID 19: NOVES MESURES QUE AFECTEN A L’ESGLÉSIA
1. Serveis religiosos (misses, exèquies, etc.): 30% de
l’aforament.
2. Se suspèn la Catequesi i altres activitats pastorals, tret de les
celebracions litúrgiques, per una durada de 15 dies.

 CONDOLENÇA
La donem als familiars d’Emilio Vela Ramírez que morí el dia 24
d’octubre a l’edat de 69 anys. Descansi en la pau del Senyor

UNA FESTA OPORTUNA
La meva filla gran m’explicava fa uns dies les dificultats que trobava
quan intentava parlar de fe amb els seus companys i companyes. De
vegades les reaccions eren d’indiferència, però sovint anaven més enllà,
vorejant un rebuig radical. Aquestes actituds de rebuig, quan es produïen,
anaven dirigides, en alguns casos, envers l’experiència de la fe, però molt
més sovint eren envers l’església com a institució.
Tots els creients que intentem donar testimoni de la nostra fe hem
de fer front, més o menys sovint, a reaccions d’aquesta mena, que posen
de manifest la pèrdua de credibilitat institucional que ha sofert l’església
com a conseqüència dels escàndols sexuals, de la vinculació amb el poder,
del clericalisme, de les discriminacions de gènere...
Són rebuigs basats en evidències que hem d’acceptar amb humilitat
i amb dolor. Ens sap greu que hi hagi roba bruta a casa nostra, i sobretot
ens sap greu que aquesta roba bruta dificulti que les persones s’obrin a
Jesús, al que com a creients volem anunciar.
En aquest context de frustració i de dolor, resulta molt oportuna
una festa com la de Tots Sants, perquè ens ajuda a veure l’altra cara de
l’església, agraïts i estimulats per la multitud de persones al llarg del segles
que han viscut d’acord amb les Benaurances.
Es tracta de persones que han estat pobres i que han dedicat la
seva vida als més pobres. Persones que han viscut en pau i han estat
sembradores de pau. Persones que han fet de la misericòrdia el motor de
la seva vida. Persones que han sabut plorar i estar al costat dels que ploren.
Persones que han posat la seva vida al servei de la justícia i de la pau.
Joan Ferrés Prats

