Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 6.- Sant Pere Poveda .
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig
Miquel Reverter Estrada
Teresa Muñoz (14 aniv.) i difunts Esteve-Duran.
Manel Vélez Troya (8è. aniversari)
Diumenge dia 7.- DIUMENGE XXXII DE DURANT L’ANY.
9 h.- Família PlanasTuset
12:00 h.- Agustí Castells i Montserrat Roca
Teresina Masana Casas (1r. aniversari)
Dilluns dia 8.- Sant Severià, Capòfor i Victorià, màrtirs
20 h.- Acció de gràcies 54 anys matrimoni Pere i Assumpció.
Francesc Esteve (natalici), esposa Lola i Filla Rosita.
Jordi Arnabat (8è. aniversari) Miquel Sinyol Poch (6è. aniv)
Esposos Josep Roca (11 aniv.) i Miquela Roig
Lluís Casanovas Riera (mig any).
Dimarts dia 9.- Dedicació de la Basílica del Laterà.
9 h.- Fina Reina
20 h.- Dif. Família Yepes: Pedro i fills Isabel i Pedro
José Fernández (+22 febrer)
Dimecres dia 10.- Sant Lleó el Gran, papa.
9 h.- Missa
20 h.- Merceneta Potrony
Dijous dia 11.- Sant Martí de Tours, bisbe.
9 h.- Missa
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 12.- Sant Josefat bisbe.
9 h.- Missa
20 h.- Conxita Casas, Antonio Galofré i fills./ Ramon Sanou; Jaume Amigó
Tuset i Maria Amigó Tuset i Família
Dissabte dia 13.- Sant Leandre, bisbe de Sevilla.
Vespre (festiva), 20 h.- Marta Fortuny Golet i fills Isidre i Lluís.
Mercè Rolar i néta Ariadna. / Josep Mª Sinyol i Montserrat Rotcher.
Diumenge dia 14.- DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY.
9 h.- Missa.
12:00 h.- Missa.
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LA CELEBRACIÓ CRISTIANA DE LA MORT
El mes de novembre amb la festa de Tots Sants i el record dels difunts,
els dies que s’escurcen, la tardor... tot ens fa pensar en la caducitat de
la vida, en l’horitzó de la mort. La visió cristiana de la vida, però,
amoroseix la duresa de la mort amb l’esperança de la resurrecció i la
vida per sempre.
Darrerament constatem en general i en particular també a Sant Vicenç
dels Horts un davallament notable de la celebracions exequials
catòliques, siguin al tanatori o a la parròquia. Augmenten les
celebracions laiques, sense un ministre ordenat (capellà o diaca) que
presideixi la celebració litúrgica de l’Església pels seus difunts.
Comprenc que això passi en una societat com la nostra on molts es
confessen no cristians o no practicants. El més gran respecte per les
decisions de cadascú i de les famílies.
Però no em puc estar de fer un cant a la bellesa de la litúrgia cristiana i
de l’esperança que s’hi destil·la.
Diguem-ho clar: en la celebració cristiana el centre és Jesucrist
ressuscitat–i no el difunt-. El centre és la pregària –i no l’elogi fúnebre.
Pregària d’acció de gràcies, pregària de súplica... I no vull dir amb això
que el difunt es deixi a part. No. A la llum de Jesucrist ressuscitat vivim
la mort del nostre germà/na difunt. Podem parlar de la seva vida, del
que ha viscut, alegries, penes, la família, les seves virtuts, etc. Però

enmig de tot això l’anunci de Jesucrist, vencedor de la mort. Ens diu:
“confieu en Déu, confieu també en mi!”. La confiança en Déu plana en
tota la celebració. El silenci, el cant, la pregària, la proclamació de la
Paraula de Déu, el salm... I els signes de la vida: l’aigua (l’aspersió) signe
de la vida. La llum (el ciri Pasqual) de Crist, signe de la llum perpètua,
la rebuda i l’acolliment de l’Església, signe de la Casa del Pare on serem
acollits... Tot esdevé un cant a l’amor de Déu, creador i redemptor.
Algú pot dir: “Em costa creure, he viscut més o menys allunyat, però en
aquest moment solemne i definitiu de la meva vida puc dir com el
malfactor clavat a la creu al costat de Jesús: “Jesús, recordeu-vos de
mi”. I senti la seva veu consoladora: “Avui estaràs amb mi en el paradís”.
Ho dic tot això perquè quan ens toqui haver d’anar als serveis funeraris
per la mort d’un familiar i se’ns pregunti com volem la celebració: si
catòlica (religiosa) o laica, amb mossèn o sense mossèn, no ens
precipitem i no ens deixem portar pels nervis del moment i per pensar
que tot és igual. Evidentment que sempre cal respectar la voluntat del
difunt, però sovint aquesta voluntat no és tan clara...
L’Església catòlica ofereix també, en el seu ritual d’exèquies, el comiat
que es mereix el difunt amb l’acompanyament de la pregària i
l’esperança cristiana que es recolzen en la confiança en la vida de Déu.
Mn. Antoni Roca

 AVUI, DIUMENGE:
o PORTES OBERTES a la Llar Iris, de Càritas Diocesana, de 10 a
12 del matí, amb motiu de la inauguració i benedicció (11,30 h.)
en el dia dels “SENSE SOSTRE”.
o CONCERT DEL COR “CEREROLS” . A la parròquia, a les 18 h.
 CONDOLENÇA
La donem a la família de Carmen Agüera Gonzálvez que morí el
passat dia 3, a l’edat de 61 anys. Descansi en pau.
ESCOLTEM-NOS!: PREGÀRIA –CAMINADA PER A JOVES DE
LA DIÒCESI: Dissabte vinent, dia 13, a les 21 h. a la nostra parròquia
hi haurà una petita pregària per a joves, adolescents i agents de pastoral.
Després faran una caminada fins a Sant Boi de Llobregat. És una activitat


feta en el marc del Sínode. Per això el títol: ESCOLTEM-NOS!
Invitem els joves a participar-hi. També a la pregària hi esteu convidats
tots els qui feu alguna activitat a la parròquia (catequistes, càritas,
consells, etc.).
EL PODER TRANSFORMADOR DE LA PREGÀRIA
Sempre m’han atret els textos que parlen del poder transformador de la
pregària. L’escriptor convers al catolicisme Julien Green deia: “Demanar
alguna cosa a Déu ens va transformant a poc a poc en persones capaces de
renunciar al que demanem”. M’interpel·la molt.
En una línia similar s’expressava sant Agustí: “La finalitat de la pregària
potser no és tant obtenir el que demanem com arribar a ser unes persones
diferents”. I encara l’escriptor anglès George Meredith: “El que s’aixeca de
la pregària amb millors sentiments ja ha obtingut una resposta a les seves
súpliques”.
M’alegra adonar-me que de la potencialitat transformadora de la pregària
no només me’n parla la fe. També ho fa la ciència. Per descomptat, la ciència
no em pot dir si Déu existeix o no, però sí que demostra el poder
transformador de la vida interior.
Ja sabíem des de fa anys que el nostre cervell es va modificant
contínuament en funció del que fem. Doncs bé, avui sabem que el cervell
humà també es va modificant a partir del que pensem, del que vivim
mentalment.
El cervell no pot diferenciar el que és real del que és imaginat. L’exercici
mental activa les mateixes estructures cerebrals que la pràctica física. Per
això molts esportistes professionals no només s’entrenen físicament, sinó
també mentalment: s’imaginen a ells mateixos fent amb la màxima
perfecció els exercicis físics que els corresponen. El seu cervell es va
modificant mentre fan aquest exercici d’imaginació, de manera que quan
s’han d’enfrontar en la vida real a aquell exercici, tenen el cervell modelat
per fer-lo amb més perfecció.
L’experiència és aplicable a la pregària. Si m’acostumo a estar en la
presència de Déu, si poso la meva vida a les seves mans, si aprenc a veureho tot amb els seus ulls..., quan després m’enfronti a les situacions de la
vida quotidiana, la meva resposta serà més adequada, més cristiana, més
propera a la voluntat de Déu.
Joan Ferrés Prats

