Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 16.- Sant Corneli i Sant Ciprià.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Conxita Casas i Anton Galofré.
Miquel Masana.
Diumenge dia 17.- XXIVè DIUMENGE DE DURANT L’ANY.
9h.- Difunts família Planas Tuset.
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.
Víctor Aguilar (27 aniversari).
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 18.- Sant Ferriol, Santa Sofia i Santa Irene, màrtirs.
Vespre.- Missa.
Dimarts dia 19.- Santa Maria de Cervelló, verge mercedària de Barcelona.
Matí.- Albert Tuset Perals i Mª Àngels Perals Aymerich.
Vespre.- Missa.
Dimecres dia 20.- Santa Càndia o Càndida, verge i màrtir.
Matí.- Francesc Perals i esposa Encarnació Aymerich.
Vespre.- Antoni Pastor Campmany i esposa Margarita Mayor.
Dijous dia 21.- Sant Mateu, apòstol i evangelista.
Matí.- Missa.
Vespre.- Missa.
Divendres dia 22.- Sant Maurici i altres companys màrtirs.
Matí.- Família Martí-Tuset.
Vespre.- Missa.
Dissabte dia 23.- Santa Tecla, verge i màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
Vespre (festiva).- Missa.
Diumenge dia 24.- XXVè DIUMENGE DE DURANT L’ANY.
9h.- Miquel Via i esposa Dolors.
Joan Saperas i esposa Benita.
Família Aymerich-Boltà.
12:30h.- Carmen Roget.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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“NO EM VE DE GUST”
Aquesta expressió és molt habitual avui dia. No fa gaire la vaig sentir la
vaig sentir com a sinònim de “no hi aniré” de boca d’una persona convocada
a una reunió important. I vaig comentar que si anéssim a treballar només
quan ens ve de gust potser acabaríem amb la nostra vida. I que hi ha
persones amb les quals estem compromisos.
L’expressió posa de manifest que vivim en l’època del consumisme. To tés
a l’aparador, i et fan creure que, si et ve de gust, tot ho pots consumir. Tens
llibertat de triar… tria el que et vingui de gust. I nosaltres triem, sense cap
altre criteri, no el que necessitem o el que convé al bé comú, sinó el que ens
ve de gust. I acabem confonent aquesta manera de fer amb la llibertat.
I així, a poc a poc,no només actuem així amb els béns de consum
pròpiament dits sinó amb tot. També actuem així en les relacions personals.
I en la relació amb Déu. I amb l’Església.
És força evident, em sembla, que la missa dominical també n’està afectada.
Són moltes les persones que no negaran ser cristianes però que no responen
a la convocatoria dominical de l’Eucaristia, perquè el diumenge ve de gust
fer altres coses, o simplement, perquè no ve de gust. I no es plantegen ni
la possibilitat de combinar la missa amb les altres coses, probablement
importants, que volen fer els diumenges.
Ens cal recuperar la convicció que la missa dominical és un compromís.
Sense haver de recorrer a les paraules “obligació” i “precepte”, que potser
són percebudes negativament, ens cal situar l’Eucaristia entre els
compromisos importants que una persona contreu amb altres persones.
Hem de treure l’Eucaristia, doncs, del camp del consumisme. Però també del
camp de l’individualisme.

L’Eucaristia no és quelcom privat. És un element important per a conformar
determinades relacions, com són la relació amb Déu, la relació amb la
comunitat i amb cada un dels seus membres, amb els necessitats…
No n’hi ha prou, per important que sigui, que la missa sigui atractiva. El
repte és més gran.
Mn. Josep Maria Romaguera i Bach, a Missa Dominical

TROBADA INICI DE CURS SEMINARI MENOR A LA NOSTRA
PARRÒQUIA
Durant la jornada d’aquest diumenge tindrem la companyia dels
adolescents que participen de l’experiència del Seminari Menor en
Família i del Grup Samuel que s’organitza des del Seminari Menor
del Seminari Conciliar de Barcelona, acompanyats pel seu formador
i del rector del Seminari: Mn. Josep Mª Turull. En aquesta primera
trobada de curs, participaran amb tota la comunitat cristiana de la
missa de les 12:30h, i ens explicaran de que tracten aquestes
activitats i el que s’hi realitza. Ens alegrem molt que vulguin
compartir amb nosaltres aquest nou inici de curs. Sigueu benvinguts
a la nostra parròquia de Sant Vicenç, màrtir!
BAPTISME DIA 16: Ha rebut el sagrament de la vida cristiana
l’infant Eric Valverde Taronger. L’enhorabona i felicitació als pares!
86è. ROMIATGE A MONTSERRAT
Tot és a punt per pujar a Montserrat en Romeria, seguint una llarga
tradicó que arrenca del 1929. La Romeria té de tot: anar a
Montserrat sempre ens ve de gust, fer vida de Romeria a les cel·les,
convivència, participar en els actes comunitaris… vaga per tot! Però
si cal remarcar un punt neuràlgic de la Romeria aquest és la Missa
dominical. Gran moment de pregària comunitària, de comunió amb
Crist, d’intercessió de Maria, de comunió entre nosaltres. Una
Romeria ben plena de fe, de vida, de comunió fraternal!
DIUMENGE VINENT, AUTOCAR A MONTSERRAT I DINAR DE
GERMANOR: Sortida: 7:15 de La Vinyala cap a la Plaça de la Vila i
El Serral. Per inscriure-us, adreceu-vos a les parròquies.

INSCRIPCIONS DE CATEQUESI I CONFIRMACIÓ
Dimecres vinent, dia 20, de 17 a 19 hores de la tarda, al Casal.
Últim dia.

REUNIÓ CATEQUISTES: Dijous, dia 21, a les 21h. a la rectoria.
DIJOUS, DIA 21, SANT MATEU: recordem i felicitem a Mn. Mateu.
El tindrem ben present en la nostra pregària. Per molts anys!

LA SÍNDROME DE COTARD
Fa mesos vaig parlar de la síndrome de Capgras, una patologia en la
que els pacients veuen una persona estimada, com la seva mare, i
reaccionen dient que s’hi assembla però que no ho és, que és una impostora.
La síndrome de Cotard encara és més singular. L'afectat per la síndrome
de Cotard, que també és conseqüència d’haver patit un traumatisme cranial,
creu que està mort, que és un mort vivent.
La seva convicció és tan potent que no serveixen de res els arguments
racionals que se’ls donen per convèncer-los. Si se’ls pregunta, per exemple,
si els morts sagnen, diran que no, i si se’ls punxa i veuen que sagnen, no
reaccionaran admetent que no estan morts, sinó dient que els morts sí que
sagnen.
La síndrome és coneguda des de finals del segle XIX, gràcies a un
neuròleg francès que es deia Cotard, però només ara se’n saben les causes,
gràcies a les recerques del neurocientífic indi Vilayanur S. Ramachandran.
Ara se sap que aquests pacients tenen eliminades les connexions entre les
àrees que processen els estímuls de tots cinc sentits i el seu cervell
emocional. És a dir, res del que veuen, senten, toquen, degusten o oloren
genera en ells una resposta emocional. La conseqüència és que se senten
morts. Així de radical.
És un demostració impactant de la importància que tenen les emocions
en l’experiència humana. I és un descobriment d’una transcendència
enorme en molts àmbits de l’existència humana. Entre altres, en el de la fe.
Efectivament, la fe no pot estar mancada de creences, de conviccions,
de rituals, però tot això ha d’estar connectat amb el nostre cervell emocional.
En la fe, com en la vida en general, cal una experiència emocional per sentirse viu, cal que allò important que es percep pels diferents sentits activi la
nostra fibra emocional.
Si la vida religiosa incorpora creences, rituals i celebracions que no
activen el cervell emocional, es converteix en una experiència buida. No n’hi
ha prou a pensar en Déu, a creure en Déu. L’hem de sentir, l’hem
d’experimentar, l’hem de viure.

Joan Ferrés Prats

