Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 29.- Sant Narcís, bisbe i màrtir, patró de Girona.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva) 20h.- Esposos Joan Matas i Annita Ferrés /
Josep Baqués i pares / Antonio Garcés (pare i fill) /
Emilio Bajo (12 aniversari).
Diumenge dia 30.- DIUMENGE 31 DE DURANT L’ANY.
9h.- Jaume Ubach Ferrés i família.
12:30h.- Felip Roig / Joan Font i Montserrat Mèlich.
No hi ha Missa vespertina.
11h matí a Sant Roc.- No hi ha celebració.
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Dilluns dia 31.- Sant Quintí.
Vespre (festiva), 20h.- Missa de vigília: Tots Sants.
Dimarts dia 1.- SOLEMNITAT DE TOTS SANTS.
9h.- Esposos Joan i Eulàlia, Vicenç i Carme.
12:30h.- Isidre Marcé Prats i Magdalena Ferrés Aymerich.
Dimecres dia 2.- COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS.
8h.- Enric Perals Aymerich. Difunts Font- Oriol i Pastor-Campmany.
12h (capella dels màrtirs del cementiri).- Missa per tots els fidels difunts.
20h.- Fent memòria dels difunts des de la darrera Festa Major d’estiu.
Dijous dia 3.- Sant Martí de Porres.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 4.- Sant Carles Borromeu, cardenal i bisbe de Milà.
Matí.- Missa.
Vespre.- Conxita Guilera i espòs Joan (14è. aniv.) / Josep Farrés i Dolors
Prats / Carles Boltà Caparà.
Dissabte dia 5.- Sant Zacaries i Santa Elisabet, pares de Joan Baptista.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Teresa Muñoz (9è. aniversari).
Diumenge dia 6.- DIUMENGE 32 DE DURANT L’ANY.
9h.- Família Planas Tuset / Rosa Campmany.
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca / Difunts família Torredemer Roig
/ Manel Vélez Troya (3r. aniversari).
No hi ha missa vespertina de diumenge.
11h. matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió.

HI HAURÀ VIDA MÉS ENLLÀ?
La Festa de Tots Sants, el dia dels Difunts i tradicionalment el mes de
novembre amb l’acabament de l’Any Litúrgic, són una ocasió per pensar
en la mort i el més enllà... Aquest relat és suggeridor i ens hi pot ajudar.
“En el ventre d’una dona embarassada hi havia dues criatures. Una
pregunta a l’altra:
- ¿Tu creus en la vida després del part?
- És clar que sí! Alguna cosa hi ha d’haver després del part. Potser
estem aquí perquè ens cal preparar-nos per al que serem més
tard.
- Bajanades! No hi ha vida després del part. ¿Com seria aquesta vida?
- No ho sé... però segurament hi haurà més llum que aquí. Tal vegada
caminem amb els nostres propis peus i ens alimentem per la
boca.
- Això és absurd! Caminar és impossible... ¿I menjar per la boca? Això
és ridícul! El cordó umbilical és per on ens alimentem. Jo et dic
una cosa: la vida després del part està exclosa. El cordó umbilical
és massa curt.
- Doncs jo crec que hi ha d’haver alguna cosa. I tal vegada sigui una
mica diferent al que estem acostumats a tenir aquí.
- Doncs ningú no ha tornat mai dels més enllà, després del part. El part
és el final de la vida. Al capdavall la vida no és més que una
anguniosa existència en la foscor que no duu a res.

- Bé, jo no sé exactament com serà després del part, però segur que
veurem la mare i ella ens cuidarà.
- ¿La mare? ¿Tu creus en la mare? ¿I on creus tu que és ella?
- ¿on? En tot el nostre entorn! En ella i a través d’ella és com vivim.
Sense ella tot aquest món no existiria.
- Doncs no m’ho crec! Mai no he vist la mare, per tant és lògic que no
existeixi.
- Bé, però a vegades, quan estem en silenci, tu la pots sentir cantar o
sentir com amanyaga el nostre món. ¿Saps?... Penso que hi ha
una vida real que ens espera i que ara només ens estem
preparant per a aquesta vida que hi haurà després...

(Relat recollit per José Antonio Goñi)

SOLEMNITAT DE TOTS SANTS: DIMARTS, DIA 1.
• Dilluns, missa de vigília: 20h.
• Dimarts: 9h. i 12:30h.
DIA 2 : COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS
MISSES: 8h; 12h. (Cementiri, capella dels màrtirs) i 20h.
CONDOLENÇA
La donem als familiars de Rosario Medrano Herrera, que morí el
passat dia 21 d’octubre, a l’edat de 63 anys. Que el Senyor l’aculli
per la seva misericòrdia.
BAPTISME:
Dissabte, dia 29: Berta Lara Villegas. Felicitem els pares i preguem
per la nova cristiana: que sigui ajudada en el camí de la iniciació
cristiana que avui comença.
RESULTAT COL·LECTA DEL DOMUND: 1.101,50 €. Gràcies!
PREPARANT EL DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA
(JORNADA DE GERMANOR)
Hi ha la reunió de Consells d’economia el proper dijous, dia 3, a les
21h. a la Casa de l’Església.

VII TROBADA D’ANIMADORS DE LA LITÚRGIA
Trobada adreçada a tots els interessats, principalment a persones que
participen en serveis de la Litúrgia (lectors, animadors cant...).
Tindrà lloc dissabte vinent, dia 5, de 10h. a 13h. a la Casa de l’Església.
Mn. Joan Baburés, Delegat de litúrgia del bisbat de Girona desenvoluparà
el tema: “Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb
misericòrdia”. Hi haurà posterior diàleg, informacions i cloenda.
CATEQUISTES: REUNIÓ DIVENDRES VINENT, A LES 16h. AL CASAL

INQUIETS I INQUIETANTS
De tant en tant apareix als mitjans catalans una monja dominicana,
sor Lucía Caram, a la que l’any 2014 es va concedir el Premi Català de
l’Any, un guardó atorgat per votació popular, amb el que es fa un
reconeixement a una persona que s’ha distingit per la seva aportació a
la societat. En una època en la que el suport popular a l’Església decreix
i en la que la meitat dels catalans no se senten identificats amb el
catolicisme, pot sorprendre que es premiés una persona d’Església.
Sor Lucia Caram va néixer a Tucuman, Argentina, l’any 1966. Fa més
de 20 anys que viu a Catalunya, al convent de Santa Clara de Manresa.
S’ha integrat plenament a Catalunya i parla correctament el català, però
sobretot és un referent en la lluita contra la pobresa i la desigualtat.
Alterna la vida contemplativa amb l’activisme social.
Des de la fe no hem de mitificar ningú que no sigui Jesús, però hem
d’aprofitar totes les oportunitats que se’ns presenten per aprendre dels
altres. Per això en parlo d’ella. Sor Lucia Caram es defineix en el
Facebook a través de les dues paraules que he triat com a títol d’aquest
escrit: inquieta i inquietant. Trobo que són dues paraules meravelloses,
que haurien de convertir-se en programa de tot creient.
Un cristià ha de ser inquiet, és a dir, etimològicament no-quiet. Un
cristià no pot caure en la rutina, en l’anar fent, en l’anar tirant. Mai no
n’ha de tenir prou amb el que és i amb el que fa, sempre ha d’intentar
millorar en tots els aspectes de la seva vida, sempre ha de tenir il·lusió,
sempre ha de voler anar més enllà. I un cristià ha de ser inquietant, ha
de ser com el llevat que fa fermentar la massa, ha de contribuir a què
les persones del seu voltant tampoc no s’estiguin quietes, no se sentin
satisfetes amb el que són i amb el que fan, tinguin la inquietud de
progressar. Inquiets i inquietants han estat tots els sants.
Joan Ferrés Prats

