Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
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./ Miquel Pascual Reverter i
familiars difunts.
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.
Dilluns dia 7.- Sant Pere Poveda.
Vespre.- Miquel Reverter./ Jesús Arbiol Boteller (29 aniversari)
Dimarts dia 8.- Sant Severià.
Matí.- Missa
Vespre- Francesc Esteve i esposa./ Jordi Arnabat Vives (3r. aniversari)
Dimecres dia 9.- Dedicació de la Basílica del Laterà.
Matí.- Missa
Vespre- Missa
Dijous dia 10.- Sant Lleó el Gran, papa.
Matí.- Francesc Ribas Badosa. Assumpció Aymerich Poch.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 11.- Sant Martí de Tours, bisbe
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 12.- Sant Josafat, màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Marta Fortuny Colet (26 aniv.), espòs Lluís, fill Isidre;
Josep Torralba./ difunts família Munné Rigol./ esposos Josep Mª Siñol i
Montserrat Rocher.
Diumenge dia 13.- DIUMENGE 33 DE DURANT L’ANY
9h.- Jaume Presas i família. Csanovas-Tuset i família
12h.- Conxita Casas i Anton Galofré i Miquel./ Eleuteri Termes i Sebastià
Serra./ Magda Valls Font i espòs.
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió.
.
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“AMB TU, SOM UNA GRAN FAMÍLIA”
Amb aquest lema es presenta la campanya de Germanor 2016.
Diumenge vinent, dia 13, tindrà lloc la col.lecta extraordinària per
ajudar al sosteniment de la nostra Església diocesana. Sostenim la
nostra Església de diverses maneres: a través de la declaració de la
renda quan posem la X en la casella “ajuda a l’Església catòlica”, ho
fem a través del que donem cada diumenge, sabent que una part
proporcional va destinada al Fons Comú Diocesà. Ho fem quan amb
motiu d’una celebració (baptisme, casament, exèquies, etc.) fem la
nostra aportació... Però encara no n’hi ha prou: cal aquesta col.lecta
anual. Des de fa força anys que les nostres diòcesis fan un gran esforç
de transparència econòmica informant del moviment econòmic i
explicant la necessitat de ser corresponsables en el funcionament de la
nostra Església. I invitant a prendre’s seriosament, com un compromís
que deriva de la nostra fe, l’aportació econòmica, responsable i
suficient. La col.lecta de Germanor ens ha de fer pensar:
• Hem de revisar el que donem a l’Església: si cal augmentar la nostra
aportació, si puc fer una subscripció a favor de la parròquia...
• L’aportació no pot ser igual per a tothom: qui té més, amb la idea
evangèlica de la comunicació de béns, ha de donar més, d’acord
amb les seves possibilitats.
• Qui estima l’Església i la fe que professa, ho ha de demostrar també
rascant-se la “butxaca”. Llavors la fe és compromesa.
Com diu St. Pau: “Que cadascú doni allò que el cor li diu, no de mala
gana ni per força, perquè Déu estima els qui donen amb alegria”.
Mn. Anton Roca

CATEQUESI: Reunió de pares de 1r. curs.
Diumenge vinent, dia 13, a les 13,15h., immediatament acabada la
missa de 12,30, a la capella del Santíssim.
CLAUSURA DE L’ANY JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA A LA
NOSTRA CATEDRAL DE SANT FELIU.
Serà diumenge vinent, dia 13, a les 7 del vespre.
El Sr. Bisbe convoca la diòcesi a participar en aquesta celebració de
l’Eucaristia. I d’una manera especial als membres dels Consells
parroquials i arxiprestals. Serà un moment de vivència de família
diocesana entorn del nostre Bisbe, sacerdots, diaques, religiosos i
religioses, i poble fidel.
RACÓ DE LITÚRGIA:
Encetem aquest espai dins del Full per comentar, valorar i explicar
gestos, comportaments i accions en la nostra celebració de
l’Eucaristia.
¿QUI POT DONAR LA COMUNIÓ?
Ordinàriament donen la Comunió els ministres ordenats: bisbes, sacerdots,
diaques...
Però l’Església preveu que la distribució de la Comunió pugui ser feta
també, per raons pastorals, per religiosos(es) i laics.
Hem d’agrair el servei d’aquells laics, religioses... que, per ajudar la
parròquia, visiten malalts i els hi porten la Comunió. Moltes són les
parròquies que des de fa anys compten amb aquest servei.
També, si convé, poden distribuir la Comunió dintre de la Missa. En el
nostre bisbat tenim fins i tots laics que reuneixen els fidels i fan la celebració
dominical en absència de prevere. Està clar que no celebren la Missa, però
proclamen la Paraula de Déu i donen la Comunió quan el sacerdot o diaca
no pot fer-s’hi present.
Entre nosaltres també sovint un laic o laica ajuda el mossèn en el moment
de donar la Comunió. No ens ha d’estranyar. Cal no allargar
innecessàriament la celebració.
Les persones que se’ls demana fer aquest servei cal que siguin fidels
assidus a la celebració, que ho facin amb respecte i devoció, creients i
practicants, que s’esforcen per viure amb un comportament d’acord amb
el que creuen. No es necessiten estudis ni títols.

A vegades s’observa que hi ha fidels que no volen que els hi doni la
Comunió un laic –home o dona- i es passen a la fila on hi ha el mossèn.
Respectem aquesta opció, però que sàpiguen que donar la Comunió és un
servei, tant pel capellà com pel laic que la dóna. No és un premi, ni una
medalla. El que és important és el Do que es rep, i no ho és tant la persona
que el dóna. Tots –sacerdots, distribuïdors de la Comunió i fidels que la
reben- tots hem de dir abans: “Senyor, no sóc digne...”. Humilitat, doncs,
per qui la dóna, però també humilitat per qui la rep.

L'ESPIRAL DELS SENTIMENTS
Els especialistes en relacions humanes consideren que som molt
més responsables del que creiem de com funcionen les coses. Posem
un exemple extret de la vida quotidiana. Una persona coneguda passa
pel nostre costat i no ens saluda. Podem interpretar la situació de dues
maneres diferents: pensant que estava distreta o preocupada i que no
s'ha adonat de la nostra presència o bé pensant que no li agradem, que
ens ignora, que no vol saber res de nosaltres.
Si la veritable raó fos la primera, però tu fas la segona interpretació,
iniciaràs amb aquella persona una espiral de sentiments negatius, i la
propera vegada que la trobis et comportaràs de manera que cada
vegada hi haurà un distanciament més gran amb ella. En canvi, encara
que la veritable raó fos la segona, si tu reacciones com si fos la primera,
la teva actitud positiva pot contribuir a què la situació doni un gir i us
sentiu cada vegada més a prop.
Les relacions humanes funcionen a través d'un mecanisme que es
coneix com a feed-back, és a dir, retroalimentació. En una relació
interpersonal cada acció d'una persona condiciona la reacció de l'altra.
És en aquesta línia que Jesús ens convida a posar l'altra galta quan
ens fereixen. La llei del Talió (ull per ull i dent per dent) condueix a una
espiral progressiva de violència, que porta a la destrucció total. Una
acció violenta contribueix a desencadenar una reacció encara més
violenta. En canvi, posar l'altra galta desarma a l'agressor, el deixa
sense arguments, ajuda a diluir els seus sentiments d'agressivitat.
En definitiva, som en bona mesura responsables de com
evolucionen les coses, de com funciona la realitat, de com es
comporten les altres persones.
Joan Ferrés i Prats

