19 de GENER de 2014
DIUMENGE SEGON durant l’any / A
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

ESPELMES i CANÇONS

Núm.
1.483

Visitàvem la ciutat de Leipzig i el guia que ens acompanyava ens portà fins
a l’església de Sant Nicolau, una de les més antigues de la ciutat i ens explicà
històries del lloc, històries antigues i contemporànies. Entre les antigues, que allà
també hi havia intervingut com a mestre de capella el gran Joan Sebastià Bach i
s’hi havien tocat per primera vegada obres tan extraordinàries com l’Oratori de
Nadal o la Passió segons Sant Joan. Quan som en un lloc així, sembla que l’alè
dels antics mestres vingui encara a impressionar la nostra ànima. Però no va ser
una història antiga, sinó una de contemporània la que ens va cridar molt l’atenció i
ens va deixar una petjada fonda en el nostre ànim. Ens van explicar que a finals
dels anys vuitanta del segle passat i, especialment el 1989, els mesos que
precediren la caiguda del Mur de Berlín, un dia a la setmana, en aquesta església
s’hi reunia gent i sobretot joves i en nombre creixent, per escoltar textos bíblics i
reflexions sobre els drets humans. Després de cada sessió, en finalitzar, la trobada
s’allargava amb cants i himnes religiosos. El nombre creixé tant que ja no hi
cabien a dins i la cosa s’allargà pels carrers del voltant. La policia del règim estava
tensa i atenta, la multitud encenia espelmes i cantava, i cada setmana eren més els
qui s’afegien a aquesta acció simbòlica que era nogensmenys que un senyal de
vida i esperança enmig d’un sistema polític dictatorial. I el guia que ens ho
explicava, ell mateix havia participat en aquestes accions, ens reportava el
comentari i el desconcert dels caps policials i dels serveis de control de la
dissidència, que es veien desbordats per les concentracions populars: “ho tenim tot
previst, contra qualsevol acció de protesta, contra tot argument, però... què voleu
que fem contra espelmes i cançons !?” Al cap de pocs mesos, el novembre del
1989, aviat farà vint-i-cinc anys, el mur de Berlín fou superat per la voluntat
popular.
Les espelmes i les cançons són un signe molt feble, però tenen un gran
poder; un any més, pel Nadal que acabem de deixar, els cristians hem reviscut
alguns d’aquests signes febles i forts alhora: la petita llum de Betlem d’un infant
nascut fora vila, de pares forasters; la vacil·lant llum d’un estel que guiava uns
mags que caminaven i cercaven de lluny; el remoreig d’un cant d’àngels que
desvetllava uns pastors que vivien al ras... Tot plegat podrien semblar senyals
d’altre temps, històries caduques poc útils per encarar els grans problemes del món
d’avui, però sabem que no és així, que contra tot pronòstic, aquests fets continuen
tenint una força decisiva per inspirar la vida i l’acció de milions d’homes i dones
de bona voluntat.
I contra els qui pensen que ho tenen tot previst, contra els amos del món i
dels capitals financers, dels pisos desocupats i de les feines precàries, de les
retallades en educació i salut i serveis socials mentre es manté i creix la despesa
militar, contra els qui no volen ni sentir la veu dels pobles i nacions que reclamen
justícia i llibertat, contra això hi ha moltes “espelmes i cançons”, hi ha el
compromís i l’acció solidària i desconeguda de moltíssims, que a ulls del món
semblaran poca cosa i potser semblaran un fracàs, però, que de fons, no podran
aturar i al final aquest mur i molts d’altres s’esfondraran. No sabem ben bé ni quan
ni com, però s’acomplirà allò que Jesús decididament anuncià: Feliços els humils:
ells posseiran la terra ! Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els
saciarà.
JMDF

"Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció del
vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova"

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:

BAPTISMES

GISELA MARTÍN CERVERA; ARIANA CRUZ MARTÍNEZ;
UNAI ACEVEDO CAMPOS; MARIA CUADRADO GARCÍA;
PAU HERNÁNDEZ PUIGVENTÓS; DANIEL PORTILLO GÓMEZ;
ESTHER RAMÍREZ BLÁZQUEZ .

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als
qui ja han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"
Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:

ELISA TORRAS NOVELL (85); ALFONSO GARCIA RODRÍGUEZ (80).
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Elia Prieto; Ramon Capdevila Planas;
Emilia Llobet Mayoral; Joan Mestres Bosch.
Mari-Paz López Merodo;
esposos Jaume Parés Serra i Virtudes Busquets Farrés;
Pere Marín Alburquerque.
Josep Borràs.
Juan Pedro Millán García.
Ramon Fabró Company; Joan Blanco Sallés.
Maria Barnadás; Carmen Zafra Pérez.
famílies Rodríguez-Darnés.
Pau Vilà.
famílies Company-Solà; Joan Pares; Madrona Rosell;
Manuel Ayora Sorribas.

Josep Portillo.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.
Ramon Pugés.

El passat divendres 17 celebràvem la festa de Sant Antoni Abat. I dissabte que ve dia 25
és la festa de la Conversió de Sant Pau. La nostra imatge de Sant Pau del Prat correspon
a aquesta antiga devoció de la feligresia del nostre poble i del Delta. En farem especial
esment tant a la missa de dissabte al matí com el cap de setmana al voltant de la imatge
del Temple durant les misses del diumenge 26.

 Dijous 23, tindrem Consell Pastoral de la parròquia i de Sant Jordi,
conjuntament, a les 7, a la rectoria.

 El dissabte 25 hi ha una important trobada de joves cristians de tota la
diòcesi, aquesta vegada a Sant Boi. Mireu els cartells i el full de la diòcesi.




SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS. Cada any del 18 al
25 de gener arreu del món es fa aquesta setmana de pregària amb aquesta intenció ben
important. Enguany seguim el lema de Sant Pau a la primera carta als Corintis, 1,1-17:
és que el Crist està dividit ? A més de les pregàries a l’eucaristia és bo tenir-ho present en
la nostra pregària personal.
19 de gener: Jornada Mundial de l’emigrant i el refugiat. També cada any per aquestes
dates hi ha una diada de reflexió, pregària i acció per fer justícia a les persones que es
veuen forçades a emigrar. 2 motius de lluita concreta en la nostra realitat propera: la
reforma radical i supressió dels abusius centres d’internament d’estrangers (el de
Barcelona el tenim ben a prop, al costat de Mercabarna), i l’eliminació de les barreres
agressives – ganivetes – a les fronteres de Melilla. Mesures inacceptables per inhumanes.

