Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 28.- Sant Simó i Sant Judes, apòstols.
Matí.- No hi ha missa.
20h. (festiva).- En acció de gràcies / Esposos Joan Matas i Annita Ferrés.
Mª Dolors Balcells.
Diumenge dia 29.- DIUMENGE 30 DE DURANT L’ANY.
9h.- Difunts Planas-Tuset / Miquel Via i esposa Dolors.
Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Felip Roig Roig / Joan Font i Montserrat Mèlich.
Isidre Marcè Prats i Magdalena Ferrés Aymerich.
En acció de gràcies pel 34è. aniversari de casament.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 30.- Sant Marcel, màrtir.
20h.- Ramon Badosa i esposa Pepeta Castells.
Dimarts dia 31.- Sant Quintí.
8h.- Francisco Perals i Encarnació Aymerich.
20h. (festiva). - Missa.
DIMECRES DIA 1.- SOLEMNITAT DE TOTS SANTS.
9h.- Jaume Presas Gil / Josep- Martí Solanes Yerla /
Esposos Vicenç i Carme / Joan i Eulàlia.
12:30h.- Missa.
DIJOUS DIA 2.- COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS.
8h.- Climent Tuset Capdevila i fills Climent i Albert.
20h.- Missa.
Divendres dia 3.- Sant Martí de Porres.
8h.- Francisco Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch.
20h.- Missa.
Dissabte dia 4.- Sant Carles Borromeu.
Matí.- No hi ha missa.
20h. (festiva).- Emilio Bajo (13 aniversari) / Carlos Valls Nolla.
Diumenge dia 5.- DIUMENGE 31 DE DURANT L’ANY.
9h.- Concepció Ferrés Boltà. Rosa Campmany Campmany.
12:30h.- Conxita Guilera (15è. Aniv.) / Agustí Castells i Montserrat Roca
/Laurentí i esposa Consol i per la família. En record dels socis difunts de
l’Ateneu.
18h.- ORDENACIÓ DE DIACA. Esposos Antoni Galofré i Concepció Casas i
Joan Claret.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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HALLOWEEN? NO, GRÀCIES!
El mot Halloween (Hàlouin) fa referència a la festivitat tradicional
heretada de les celebracions d'origen celta, que tan ràpidament s'han
estès per tot el món i, en especial, pels països anglosaxons. Però ara,
també aquí, entre nosaltres. Significat? foragitar els esperits
malignes. També es creia que les ànimes dels morts visitaven les seves
antigues cases per intentar trobar un cos on habitar, i anaven
acompanyades de bruixes i esperits. Per això no s'encenia cap llum a les
cases, i la gent es vestia com a bruixes o dimonis per tal que cap ànima
volgués habitar el seu cos.
Vivim en un món globalitzat i avui és inevitable que coneguem
tradicions, festes, costums d’altres països... És fins i tot enriquidor, però
implantar el Halloween com una festa nostra sempre sonarà a festa
postissa que ve a desplaçar la festa tradicional de Tots Sants amb la seva
castanyada.
Intentant explicar a uns nens de catequesi la festa de Tots Sants de
seguida em van dir: “és la festa del Halloween”... Després uns altres ho
van complementar: “és la castanyada”. Quin garbuix! Com explicar-los
el missatge cristià, més enllà de les tradicions d’aquí o foranes? Com
passar de les castanyes i panellets a explicar-los la bona notícia de la
vida, més enllà de la mort? Tema difícil per tots, petits i grans.
L’Església catòlica ens parla d’aquesta realitat en la celebració de
Tots Sants i la Commemoració dels Fidels Difunts del dia següent: parla
dels difunts amb el rerefons de la festa de Tots Sants, que és la festa de
la benaurança d’estar sempre amb el Senyor.

Anem als cementiris, recordem els nostres difunts, els plorem,
preguem per ells, però amb l’esperança que són en Déu, participant de
la seva santedat.
Per això podem dir que la festa de Tots Sants és una alegria per a
la comunitat cristiana. És la festa dels benaurats que ja gaudeixen de la
vida definitiva en el cel. Tota la missa –els cants, les oracions, les
lectures– traspua aquesta visió esperançada que prové de la mirada cap
endavant: Déu ens té destinats a la vida i a la felicitat plena.
Els Sants són els nostres germans, són el millor fruit de la Pasqua
del Crist i els millors membres de la seva Església, són un regal de
l'Esperit a la humanitat, són els nostres models i intercessors.
Parlant de Sants, valorem el bon sentit que té de posar el nom d'un
sant o d'una santa als infants en el bateig: és un símbol bonic de
pertinença a la mateixa família. Els nostres sants –coneguts o ignorats–
són el record constant de la santedat de Déu i un reclam a aspirar
nosaltres a la bellesa de la santedat. Quina diferència de parlar de
bruixes i bruixots!
Mn. Anton Roca

Avui, col·lecta pro obres!!!
DIUMENGE VINENT, DIA 5: ORDENACIÓ DIACONAL
Acompanyarem el Rafael Galofré i la seva familia en la seva ordenació.
L’Església invoca l’Esperit Sant i amb el gest de l’imposició de les mans
continua fent present el ministeri de Crist al servei del Poble de Déu. Una
ocasió per a tots: sentir la crida de Déu que ens ofereix el seu do i
nosaltres, a la vegada cridats a expandir el seu amor. Ell ens dona l’aigua
viva i nosaltres, com la samaritana, sentim la seva crida a oferir-la als
germans.
La celebració de l’Eucaristia amb l’ordenació dinaconal será a les 18h.
Després ho celebrarem junts amb un petit piscolabis a la plaça de
l’Església.
DIMECRES, DIA 1: SOLEMNITAT DE TOTS SANTS
Misses: vigília (dimarts) a les 20h. Dia: 9 h. i 12:30h.
DIA 2: COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS
Misses: 8 matí, 12h: cementiri (capella dels màrtirs) i a les 20h.
CONDOLENÇA: la donem als familiars d’Antonia Marín Barroso, que
morí el proppassat dia 26, a l’edat de 69 anys. Descansi en pau.

CURSET CATEQUISTES: DIJOUS VINENT, DIA 2, a les 21h. AL CASAL

VIII TROBADA D’ANIMADORS DE LA LITÚRGIA
Trobada adreçada principalment a persones que participen en serveis
de la Litúrgia (lectors, animadors cant, etc.).
Tindrà lloc dissabte vinent, dia 4, de 10h. a 13h. a la Casa de
l’Església. Mn. Joan Torra, del bisbat de Vic desenvoluparà el tema:
“La celebració litúrgica, espai de comunió i de missió”. Hi haurà
posterior diàleg, informacions i cloenda.
RESULTAT COL·LECTA MISSIONS DE DIUMENGE PASSAT:
1.131 €; l’any passat: 1.101,50.

LA CRÍTICA
Quan jo era petit, les coses a l’Església eren clares al respecte: criticar
era un pecat. Així de senzill. Mai no s’havia de criticar ningú. I es
justificava aquesta radicalitat amb cites evangèliques com la de “No
jutgeu i no sereu jutjats” (Lc 6, 37).
Amb el temps et fas gran t’adones que les coses no són tan senzilles.
Veus que a la Bíblia l’actitud dels profetes, encapçalats per Jesús, és de
denúncia de tot allò que consideren injust, i descobreixes que si criticar
pot ser pecat, també ho pot ser no criticar. Criticant podem ferir altres
persones. No criticant ens fem corresponsables dels mals socials o
personals que no denunciem.
La realitat cristiana és complexa. La crítica destructiva se centra en la
persona. La constructiva se centra en les accions que no són
evangèliques o que caldria modificar. La crítica constructiva no només
no és un pecat, sinó que és una obligació, perquè ajuda a la persona
criticada a millorar.
L’actitud amb la que es critica és, doncs, un component clau. Si es fa
des d’una actitud d’agressivitat o d’afany de càstig, la crítica no és
constructiva i els efectes difícilment seran positius, perquè la persona
criticada no es fixarà tant en les paraules crítiques com en l’actitud
emocional amb la que es pronuncien.
Martín Descalzo deia que la crítica realment valuosa és la d’aquell que,
estant en principi sempre disposat a l’elogi, es veu, en algun cas, obligat
a criticar. La crítica s’ha de fer des de l’amor, des de l’amor als valors
que reivindiquem amb la crítica i sobretot des de l’amor a la persona a
la que critiquem. El jesuïta i teòleg francès Henri De Lubac ho deia d’una
manera molt intuïtiva: “Només quan ens sap molt de greu criticar, la
crítica pot ser bona”.
Joan Ferrés Prats

