8 de NOVEMBRE de 2015
DIUMENGE XXXII DE DURANT L’ANY (B)
TESTIMONIS VOCACIONALS (I)
Aquest mes de novembre l’Església ens convida a posar la nostra mirada sobre les
vocacions, a pregar per elles, a obrir-nos al que n’hem dit la «cultura vocacional»,
que no és altra cosa que entendre la nostra vida com una resposta lliure i madura a
les crides que Déu ens va fent. Per això ens va semblar amb en Carles que podríem
aprofitar aquesta editorial setmanal del full parroquial per a demanar quatre senzills
testimonis de vocació, començant per mi mateix, a mode de presentació personal.
Sóc de les persones convençudes que la pròpia vocació ve de Déu; que Déu, a partir
de la nostra història i a través de les persones i circumstàncies concretes que ens han
envoltat, ens va suggerint un camí personal i únic de seguiment de Jesús. I això és
quelcom que és veu més clarament quan han passat els anys y fas una mirada sobre
la teva pròpia història.
En aquesta vocació hi tenen un paper important les persones que més a prop he tingut, començant per la pròpia família, en la que he viscut aquesta dimensió de fe amb
molta naturalitat i malgrat les crisi pròpies de les primeres etapes de maduració personal. Els pares els avis i els oncles han estat homes i dones creients, amb diferents
vinculacions a la parròquia (a casa nostra la de Santa Maria del Pi de Barcelona) que
ha anat creixent amb el temps i que m’han mostrat per la via del testimoni de cada
dia que ser cristià demana un treball d’aprofundiment en el que creiem (participació
en reunions de formació cristiana) en la celebració comunitària de la fe (participació
en l’eucaristia dominical i en la preparació de les celebracions litúrgiques dels
«temps forts») i en l’exercici pràctic de la comunió fraterna (acció social i pastoral, a
través de l’Agrupament, el centre d’Esplai, l’acció de Càritas). Tot això, amb moments d’implicació diversos, han estat un primer entorn que m’ha obert a escoltar les
crides de Déu.
Els capellans que han estat referents en el meu procés també han estat bons instruments de Déu en la vocació que he rebut. Homes d’una profunda fidelitat a
l’Evangeli i a l’Església, amb maneres de manifestar-la ben diverses, gairebé contradictòries. No hi ha una única manera de servir Déu des del ministeri, i justament
aquesta riquesa i pluralitat, no exempta de conflictes, m’ha ajudat a descobrir que
també jo havia de descobrir la meva pròpia manera de respondre. La llista agraïda de
preveres és llarga, però deixeu-me citar-ne alguns: Mn. Josep Campo, i Mn. Josep
Maria Vidal Aunós, rectors del Pi, Mn. Rossend Ametller, també Mn. Pere Corbera
en la meva etapa de Sant Feliu de Llobregat (abans i després d’esdevenir catedral),
els qui van acompanyar el meu pas pel Seminari (em van rebre al seminari Mn. Josep
Maria Domingo i Mn. Salvador Bacardit)... Diversos en l’estil però coincidents en el
desig sincer i profund de viure, anunciar i celebrar l’Evangeli.

Any XXX
Núm.
1577

I no hi poden faltar molts cristians —religiosos i sobretot laics— que han estat a
prop en els diversos moments de la meva vida. El poble de Déu ha estat per a mi un
instrument necessari en el tot aquest procés de resposta a la crida de Déu que he anat
descobrint. Laics que m’han acompanyat en un primer moment a través del centre
d’Esplai parroquial, a través de les activitats del grup de joves, a través dels grups
successius en els que he participat (d’oració i amistat primer, de revisió de vida després) i m’han anat ajudant a descobrir les crides de Déu. Laics que, ja iniciat el meu
ministeri de servei m’han anat ajudant a «afinar» en les actituds i activitats i m’han
sabut corregir fraternalment, han estat al costat en projectes humanament exitosos i
fallits i que han acceptat caminar junts al meu costat amb aquesta necessària mescla
d’esperit crític i afecte fraternal. Josep Torrente, rector

“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:
BRUNO PUJOL TALAVERA

"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:
ENCARNACIÓN GINER PADILLA (81)

DISSABTE 7
DIUMENGE 8
DILLUNS 9
DIMECRES 11
DIVENDRES 13
DIUMENGE 15

a les 19
a les 11
a les 9
a les 9
a les 9
a les 9

TESTIMONIS VOCACIONALS
Com ja vam anunciar, durant aquest mes de novembre trobareu a l’editorial d’aquest full alguns
testimonis vocacionals del Prat, diversos i alhora
concurrents, que ens mostrin com altres persones
han entès la seva vida en clau de resposta a la crida
de Déu.

CATEQUESI D’ADULTS A LA M. DE DÉU
DEL CARME
Acompanyats per la Pilar Munill, aquest grup té
reunió el proper dimarts 10 a les 19h al col·legi
Mare de Déu del Carme. El tema serà l’encíclica
Laudato si’ del papa Francesc.

CONSELL PASTORAL
El proper dijous 12 de novembre, a les 19h hi ha la
reunió del consell pastoral parroquial.

FORMACIÓ DE CATEQUISTES
El proper dijous 12 de novembre, a les 17.30h a la
cripta hi haurà la sessió de formació de catequistes.

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA
Hi ha reunió el proper dijous 12 de novembre a les
19h, acompanyats per Mn. Florenci Travé.

Fam. Torres Llauradó; Pere Sardà; Lola Boixadera.
Antonio Hidalgo Hidalgo
Roc Mas
Fam. Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro
Julián Ossó
Mariano Cotela

EQUIP D’ACCIÓ SOCIAL DE
L’ESGLÉSIA
Hi ha reunió el proper dimarts 10 de novembre. En
formen part el Centre de Promoció social Francesc
Palau, Associació Saó, el grup de Solidaritat del
col·legi MD del Carme i el grup GPS de l’institut
Ribera baixa i Càritas de les parròquies del Prat. En
aquesta reunió es parlarà del calendari d’activitats
així com iniciar una reflexió sobre quin ha de ser el
rostre de l’Església en el moment actual a la nostra
ciutat.

JORNADA DE GERMANOR
Aquest proper diumenge l’Església diocesana celebra la Jornada de Germanor, dedicada a donar
comptes de l’economia de la nostra església i a sensibilitzar els cristians en el sosteniment econòmic
de les nostres parròquies i la nostra diòcesi. Com en
altres col·lectes, podeu fer els vostres donatius en
els sobres específics que trobareu a l’Església.

FORMACIÓ DE CATEQUISTES DEL SIC
El Secretariat Interdiocesà de Catequesi convoca
aquestes jornades de formació a Tortosa del 13 al
15 de novembre amb el tema “Ajudar a fer el salt
cap al misteri”.

