Quan el sol, la lluna i les estrelles ens deixin d’il·luminar, ens il·lumina
Crist, la Llum per sempre. Quan a la terra s'acaba la vida, trobarem en
Jesús la Vida per sempre.
El discurs de la fi dels temps no hauria de ser, doncs, per al cristià, motiu
d’angoixa, sinó d’esperança. El Déu creador, que és Pare, ens té reservada
una nova primavera amb Jesús.

Joan Ferrés Prats

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 13.- Sant Leandre, bisbe de Sevilla.
Vespre (festiva), 20 h.- Marta Fortuny Golet i fills Isidre i Lluís.
Mercè Remolà i néta Ariadna. / Josep Mª Sinyol i Montserrat Rotcher.
Diumenge dia 14.- DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY.
9 h.- Àngela Aymerich . Alejandro Merchán (1r. aniv)
12:00 h.- Isidre Marcé i Magdalena Ferrés.
M. Montserrat Lunes Borrell (3r. aniversari).
Dilluns dia 15.- Sant Albert el Gran, bisbe i doctor de l’Església.
20 h.- Dif. Família Prat Salvans.
Dimarts dia 16.- Santa Margarida d’Escòcia, reina
9 h.- Missa
20 h.- Sòcies difuntes d’ADRAD: Juanita Boltà, Pepita Gil, Esperança Martí,
Anna M Oriol i Mercè Remolà.
Dimecres dia 17.- Santa Isabel d’Hongria, princesa i viuda .
9 h.- Pels difunts/tes de la colla del 39.
20 h.- Missa
Dijous dia 18.- Sant Romà, màrtir .
9 h.- Missa
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió
Divendres dia 19.- Sant Crispí, bisbe i Sant Faust o Fost, diaca.
9 h.- Missa
20 h.- Acció de gràcies de Pere R.i Assumpció M. (40 anys casament)
Dissabte dia 20.- Sant Octavi i Adventor, soldats màrtirs .
Vespre (festiva), 20 h.- Antonio Pastor, esposa Margarita i Oleguer Boloix.
Antonio García Soto (6è. aniversari)./ Mercè Remolà i néta.
Diumenge dia 21.- SOLEMNITAT DE N.S. JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN.
Presentació de la benaurada Verge Maria al Temple.
9 h.- Missa
12:00 h.- Esposos Isidre Prats (16 aniversari) i Maria Almirall.
Narcís Prats Boloix.
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EL CANT EN LES CELEBRACIONS EXEQUIALS
Continuem la nostra reflexió, iniciada la setmana passada, sobre el ritual
de les exèquies cristianes.
El fet que els Serveis funeraris ofereixen peces musicals a les
celebracions exequials ha pogut distorsionar el sentit del cant a la
litúrgia. En la litúrgia el cant –no la música- forma part important de la
celebració. La litúrgia és participada pel poble i troba en el cant una
expressió elevada, comunitària i intensa de la pregària. Això val per a
totes les celebracions cristianes. L’ideal no és en una celebració escoltar
com un petit cor, o un “vocalista” canta la missa o posa cants a la missa.
El normal és cantar tota l’assemblea i fer-nos nostre allò que cantem.
La música, en la celebració, normalment és per acompanyar el cant i
molt poques vegades s’usa com a fons musical o per a ser escoltada.
En les celebracions de difunts, cada vegada es dóna més que no hi ha
una assemblea preparada per a cantar. S’ha suplert el cant per la música
–tot tipus de música, a la “carta”- que s’ofereix als familiars. El repertori
és prou ampli com si en les celebracions cristianes es pogués tocar tot
tipus de música. El repertori s’ofereix a tothom es tracti d’una cerimònia
laica o una celebració cristiana.
Els mossens no tenim cap obligació d’acceptar les músiques que ens
imposen per a les nostres celebracions, siguin a l’església, siguin al
tanatori. M’he trobat amb celebracions exequials amb músiques totes de

pel·lícules, molt fines, amb violins, si voleu, però que no són adequades.
O cants com “Soy minero”, o “Granada” o demanar-me un tango, perquè
la difunta el ballava molt bé... No podem convertir aquest moment en
aquell famós programa de ràdio de “discos solicitados”. No. Els cants a
dintre la cerimònia han de ser religiosos y la música també. Acabada la
celebració hi pot cabre una expansió d’aquest tipus...
En part, una mica de culpa de tot això la podem tenir els propis mossens
en no fer l’esforç de donar a conèixer i fer cantar els cants propis de la
litúrgia de difunts. I si no els canta ningú, cantar-los el celebrant sol, fins
que es vagin aprenent. I també s’ha de dir que no passa res si una
celebració és sense música. Li dona un to de sobrietat escaient a la
cerimònia.
Mn. Antoni Roca

 XV JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL
DIOCESANES: DEL 22 AL 25 DE NOVEMBRE.
Adreçades als laics dels arxiprestats de la Vicaria del Llobregat amb
temàtica ben actual: La família, l’eutanàsia i el testament vital, el
Sínode i la participació laïcal, i l’ecologia. De dilluns a dijous, de les
21h. a les 22,30h., a la casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat.
 CELEBRACIÓ DELS 50 i 51 ANYS I TAMBÉ ELS DE 25 ANYS
DE MATRIMONI: DIUMENGE 12 DE DESEMBRE A LA MISSA
DE 12 H.
Per raó de la Pandèmia l’any passat no ho poguérem celebrar. Per
això ajuntem els qui enguany fan 51 anys.
Demanem que ens ho facin saber tots els matrimonis que vulguin
participar en aquesta celebració. Per apuntar-se fer-ho en hores de
despatx (dimecres i divendres, de 6 a 8 tarda). Moltes gràcies.
 NOCES D’OR MATRIMONILAS: Lluís Prat i Eulàlia Salvans.
Ho celebraran dissabte vinent, al migdia. Ens unim a la seva alegria i
acció de gràcies, i els felicitem ben cordialment.
 ESPAI DE PREGÀRIA:
DEMÀ, DILLUNS, A ¼ DE 8 DEL VESPRE: Exposició del
Santíssim i pregària de Vespres. La missa a les 20 h.



BAPTISME: DISSABTE, DIA 13
El nen Roc Ferrés Llorenç ha rebut el sagrament de la vida cristiana.
Ens unim a l’alegria de la seva família i preguem que la llavor de la
fe que ha rebut doni en ell fruits abundants.
 DIUMENGE VINENT: MISSA FAMILIAR A LES 12 H. PELS
DOS CURSOS DE CATEQUESI.
ABANS, A LES 11 H. AL CASAL PARROQUIAL: TROBADA DE
PARES DELS DE 2N. CURS DE CATEQUESI AMB ELS SEUS
FILLS. DESPRÉS PARTICIPARAN A LA MISSA DE LES 12 H.
 RESULTAT DE LA COL·LECTA DE GERMANOR:
DIUMENGE PASSAT ES RECOLLIREN: 1050 €.

DIUMENGE VINENT, ÚLTIM DIUMENGE DE L’ANY LITÚRGIC:
SOLEMNITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN
VEURE-HI MÉS ENLLÀ
Hi ha un proverbi oriental, atribuït a Confuci, del que no m'agrada el fet que
utilitzi un insult, però que trobo molt suggeridor. Diu: “Quan el dit assenyala
la lluna, l'imbècil mira el dit”. Fa referència als qui tenen una actitud
superficial a la vida, als que són incapaços de veure més enllà de les primeres
aparences.
Mirar el dit en comptes de la lluna és quedar-se en les formes en comptes
d'anar al fons. És, de fet, una temptació que també tenim els cristians. Com
que la vida de la fe se sustenta de sagraments, tenim la temptació de quedarnos en el signe en comptes d’anar al significat, centrar-nos en el ritual en
comptes d'anar a l’experiència.
Evangelis com el d’aquest cap de setmana es presten a fer-nos caure en la
temptació de quedar-nos mirant el dit. És molt impactant això que “el sol
s’enfosquirà i la lluna ja no farà claror, les estrelles aniran caient del cel i els
estols celestials trontollaran”.
Pot semblar una escena d'una terrorífica pel·lícula de ciència-ficció. Però la
fe ens exigeix no quedar-nos a la superfície, anar al fons d'aquest llenguatge
simbòlic. I el fons no ens hauria de portar a una actitud de por, sinó de
confiança. El missatge simbòlic d’aquest fragment de l'evangeli és una crida
a l'esperança. L’evangelista ens està dient que tant per a cadascú de nosaltres
en particular com per a la humanitat en general arribarà un moment en el
que Jesús serà el centre d’un món nou, d’una nova primavera.
(continua al darrere)

