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Ahir dissabte 28 de març, vigília de Rams, feia cinc-cents anys rodons del
naixement a la ciutat d’Àvila d’una nena que amb el temps seria coneguda com santa
Teresa de Jesús o Teresa d’Àvila. Aquest centenari ha propiciat un nou acostament a
la figura d’aquesta dona amb una vida de tantes facetes: com a dona, com a cristiana ,
com a escriptora, com a renovadora de la vida religiosa, com a consellera i inspiradora
d’un nou enfocament en molts aspectes de la vida.
Amb motiu d’aquest aniversari un bon grup de gent del Prat vam fer una petita
escapada de quatre dies per tornar a visitar dos dels llocs més significatius de la vida
de santa Teresa: Àvila, la ciutat natal i Alba de Tormes, no gaire lluny, on va morir.
Van ser uns dies de primavera avançada, amb una bonança que endolcia el ferreny
paisatge castellà. També la natura va col·laborar a l’amenitat del viatge. Vam poder
veure el riu Ebre, el vell pare d’Iberia, potent i pletòric cobrint els camps, afirmant el
seu domini. I vam pujar cap a la meseta castellana vigilada pel Moncayo ben nevat,
camí de Sòria on vam recordar els campos de Castilla d’Antonio Machado: en la
estepa alta del Duero, primavera tarda, pero es tan bella i dulce cuando llega... Una
parada a la senyorial Burgo de Osma per arribar-nos a Segòvia, on després de voltar
l’aqüeducte romà vam baixar al prat de la Fuencisla, al convent on reposa un altre
gran amic de Santa Teresa i figura senyera de la poesia mística, Sant Joan de la Creu.
Allí un record del seu Cant Espiritual... mil gracias derramando pasó por estos sotos
con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura.
Però el nostre objectiu principal era Àvila i santa Teresa. Durant dos dies, molt
ben guiats, vam poder recórrer els llocs principals de la primera etapa de la seva vida,
fins que va emprendre el camí de la nova vida religiosa i també vam poder copsar el
significat de la seva figura. A propòsit d’aquest significat res millor que endinsar-se
en la lectura de llibre de la seva vida, o els relats de les fundacions que va anar
emprenent. Els seus escrits d’aprofundiment espiritual demanen una aproximació més
laboriosa, per la profunditat dels conceptes i pel castellà de l’època que no ens és tan
familiar. Però també ens pot ajudar a entendre i aprofitar més el llegat de santa Teresa
el llegir la breu carta que el papa Francesc ha escrit per commemorar aquest cinquè
centenari. Ell es fixa en quatre aspectes rellevants i els enumera així: el camí de
l’alegria, de la pregària, de la fraternitat i el viure el temps que toca viure.
L’ensenyament sobre la pregària és central en santa Teresa. N’hi hauria prou
de recordar aquella coneguda definició: orar es tratar de amistad, estando muchas
veces a solas, con Quien sabemos nos ama. Amb ben poques paraules Teresa fa un
tractat ben personalista i modern, en clau de diàleg i de confiança amb Aquell que
sabem que ens estima. Sobre la base d’aquesta relació amorosa i confiada s’edifica
l’alegria i l’esperança. Malgrat les grans dificultats que va haver de viure, ella
encomana aquesta exhortació a viure alegres i a caminar amb esperança. Per a tota
persona que passa per moments de contrarietat és una inspiració a no deixar-se abatre.
També el sentit de germanor. Una vida de comunicació, de relacions fraternes, així ho
va establir en les normes per la reforma de la vida religiosa. I una fraternitat que
abraça tots els qui necessiten ajuda. La norma suprema serà l’estimació i el fer el bé a
tothom. I també és molt interessant això que remarca el papa Francesc en parlar de
sant Teresa: el sentit del temps present o del temps propi. No en tenim d’altre, cal
viure les pròpies circumstàncies entomant amorosament la realitat de la vida. La
coneguda pregària de Teresa ens ho pot recordar: nada te turbe, nada te espante, todo
se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le
falta, sólo Dios basta.

"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:
EXÈQUIES

FRANCISCA MUÑOZ TORRES (76); MANUEL GONI PALLARÈS (99).
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Immaculada Vidal Feu; famílies: Oliva, Peris, Ribera i
García; famílies Company-Solà; Susana Ribera;
Josefina Ruiz.
Josep Portillo; Assumpció Nadal.
famílies Clarisó-Monfort-Lens; Vicente i Victor Peris.
Josefina Ruiz Segura; Ginés Haro Balastegui.
famílies Parés-Orradre
Carme Rovira i Marc Vilà
famílies Torres-Llauradó
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Clara García
Miquel Busquets; Quimeta Cheto; Emilia Busquets;
Pilar García; Núria Vilà; Ramon Navarro; Rosa Argelaga;
Jaume Estruch.
José Barrios; Gloria i Tere Adell Lafita; ; Rafael Adell
Mª Esther Barrios; Francisco Mateo i Ana Vidal;
Anunciación Lafita.
.
famílies Portillo-Gallart; Antonio Orradre

HORARIS DE MISSA A PARTIR DEL CANVI D’HORA: només canvien els de la nit.
Els dissabtes i els diumenges la missa del vespre serà a les 20 h.
DIUMENGE DE RAMS: Benedicció dels Rams a les 12 del migdia, a Sant Jordi també.
CONCERT DE RAMS A BENEFICI DE CARITAS. Avui dissabte 28, a la cripta, a les 8
del vespre, després de la missa. La Jove Orquestra del Baix Llobregat. Òpera en directa.
HORARIS DE SETMANA SANTA: els teniu al programa de les parròquies. Aquí els
recordem: DIJOUS SANT, a les 19h. DIVENDRES SANT, a les 12h. Via Crucis a les
20h. VETLLA DE PASQUA: A LES 10 DEL VESPRE.
Dijous, divendres i dissabte, Laudes a les 9 del matí. Dijous Sant, Vetlla de 23 a 24 h.
VIATGES D’ESTIU. Farem dues reunions informatives amb l’agència de viatges el 15 i 16
d’abril. El dia 15, a les 19’30 per als de Terra Santa. El dia 16, a les 19’30 per Itàlia i Àustria.
Els qui us voleu apuntar cal que feu ja el primer pagament i donar les dades de preinscripció. Tot segons el programa que ja teniu. Cal fer-ho abans d’acabar aquest mes de
març. Si no es forma un grup suficient no es podran fer aquests viatges.
ACTIVITATS DE L’ESPLAI: colònies de Rams de dissabte a dimarts al Montseny, a
Fogars de Montclús. El diumenge de Pasqua, Caramelles i el dia de l’Aplec parroquial també.

APLEC PARROQUIAL DE PASQUA EL DIUMENGE 12 D’ABRIL
Una trobada festiva per celebrar la Pasqua tots els grups i tots els qui formem la
parròquia.
El diumenge després de Pasqua, el 12 d’abril, a les 11 h.
Aquell dia no hi haurà MISSA ni a Sant Jordi ni a les 12’30h.
TOTHOM A L’APLEC DE LA PARRÒQUIA. VINDRÀ EL BISBE AGUSTÍ.
CELEBRAREM LES CONFIRMACIONS D’UN GRUP.
A la sortida, vermut al pati del campanar, per fer caliu de comunitat.


PARRÒQUIA 2.0: la parròquia a la Xarxa. Podeu passejar-vos una mica per la web:
www.parroquiadelprat.cat Trobareu serveis i informacions. També us podeu fer amics del
facebook: Parròquies del Prat de Llobregat.

