15 de NOVEMBRE de 2015
DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY (B)
Testimoni vocacional
Parlar d'un mateix gairebé mai és fàcil, perquè pertoca a l’àmbit més íntim i a
la fondària de les relacions que intervenen en el subjecte: el jo, els altres, l'Altre... M'esforçaré, però, en fer-ho amb senzillesa.
Quan parlem de vocació és que algú ens crida. El quan, el com i el per què
depèn de cadascú i de llurs circumstàncies. En el meu cas no recordo un moment concret d'aquesta crida, però sé que no vaig caure de cap cavall com Sant
Pau. Una fe viscuda des de petit en família perquè l'ambient sociològic ho portava, una certa rutina de pràctica dominical fins als quinze anys perquè tocava,
unes quantes partides de “ping-pong” a la cripta de la parròquia de Sant Pere... fins que una religiosa carmelita missionera em va proposar ser catequista
dels nens de primera comunió i no m’hi vaig negar. Potser va començar aquí
una mica tot.
La Carme i jo ens vam trobar en els petits serveis de la parròquia, el grup de
joves, i la il·lusió de veure néixer, créixer i formar part del nucli inicial de la
parròquia Mare de Déu de la Mercè. Acabats els estudis, la "mili" i trobada
feina de professor en un col·legi de Barcelona, ens vam casar. Tot s'ha de dir:
sense ella, res del que va passar després hauria estat possible. En els anys posteriors, la feina, el naixement de les nostres filles i el descobriment d'un text
per a mi cabdal –la 1ª Carta de Joan (1 Jn 4, 7-14)– havien seguit enriquint el
meu context, quan una altra carmelita em va plantejar la possibilitat del diaconat permanent.
Sabia que creure en un Déu ple d'amor i misericòrdia valia la pena, i deixar-se
portar per Ell i compartir aquesta experiència amb els altres també, i al voltant
dels trenta anys em vaig inscriure a l'Institut de Teologia de Barcelona i vaig
ser acollit com a candidat a la Comissió diocesana pel diaconat. Recordo
aquells anys amb emoció i agraïment: Mn. Josep Mª Aragonés, els diaques
Mn. Lluís Nadal i Mn. Aureli Ortín, i tots els altres, amb les seves esposes ens
van acollir i van generar un bon ambient on la Carme i jo vam anar copsant el
sentit profund de la 'diaconia': el servei.
L’ordenació va arribar aviat, als trenta cinc anys. Seguint la litúrgia del ritual,
el Bisbe, Mons, Joan Enric Vives em va lliurar els evangelis i em va dir: "Rep
l'Evangeli del qual has estat fet missatger: creu el que llegeixes, ensenya el
que creus, practica el que ensenyes". Reconec que allò era l'essència de tot: fe
assumida, transmesa i viscuda. Potser més fàcil de dir que de fer. Des
d’aleshores han passat més de 20 anys amb la família, el treball, les comunitats parroquials... tot procurant mantenir de bon grat l'esperit de servei.
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Gràcies, doncs, a la meva esposa i les filles que amb prudència i sentit crític
m'han ajudat a discernir i decidir, als mossens de les parròquies d’El Prat, al
nostre bisbe Agustí, als companys diaques, a tota la comunitat a la qual em
dec... i, sobre tot, al bon Déu que ens estima i del qual prové tot bé.
Florenci Travé, diaca

“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:
BLANCA AMIGO DOMINGO; NORA IZQUIERDO PONCE

"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:
MIGUEL ESTEBAN PUGÉS (66)

DIUMENGE 15 a les 9
DIMECRES 18 a les 9
DIVENDRES 20 a les 9

Mariano Cotela
Elia Prieto; famílies Siré-Llevat i Adelaida
Octavio Dalmau

COL·LECTA DE GERMANOR

REUNIÓ DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS

Aquest cap de setmana es fa la campanya de Germanor, en la que l’Església diocesana dona comptes
de la seva administració econòmica i ens demana la
nostra col·laboració econòmica coresponsable, per
tal que l’Església tingui els mitjans materials necessaris per a dur a terme la seva tasca. Trobareu sobres blancs per a fer la vostra aportació avui o el
proper cap de setmana.

El proper dimecres 18 de novembre, a les 10h del
matí, hi ha reunió de l’equip de Càritas que
col·labora com a voluntari al Punt Solidari en la
distribució d’ajuts en aliments i altres productes de
primera necessitat.

ACTIVITATS DE LLEURE

PREGÀRIA DE TAIZÉ
El proper divendres, a les 20.30h a l’escola Mare de
Déu del Carme.

Aquest cap de setmana coincideixen diverses activitats de lleure del nostre centre d’esplai Sant Pere i
sant Pau. Els diversos grups surten de cap de setmana, a Sant Pere d’Avinyó al Penedès i a la parròquia de Parets del Vallès acollits a la rectoria i els
més petits a la nostra parròquia. També acollirem
dos grups, l’un de l’Agrupament escolta Montserrat
Xavier i un altre del centre d’Esplai Flor de Neu.
Tot plegat forma part del desig i la voluntat de tenir
cura i promoure aquestes activitats d’educació en el
lleure.

CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS
DE MN. FERMÍ I MN. PEPE RODADO

SESSIÓ DE L’ITINERARI
“VINE I VEURÀS”

Hi ha diverses persones de la comunitat que fan
aquest servei de la comunitat a persones malaltes i
ancianes a casa i a les residències. El divendres 4 de
desembre voldríem trobar-nos a les 18h i compartir
la realitat d’aquest servei, a la parròquia de Sant
Pere i Sant Pau.

N’hi haurà una nova sessió el proper dimarts 17 de
novembre a Sant Jordi, a les 19h. Un espai de lectura en un context de silenci i de pregària que ens
ajudi a entendre des del cor la Paraula de Déu.

Tot i que el dia de Sant Pere i Sant Pau d’enguany
van tenir un paper destacat a la celebració en motiu
dels seus vint-i-cinc anys d’ordenació, la comunitat
de Sant Jordi organitza per aquest proper diumenge
una petita celebració d’agraïment als locals on van
començar. Serà la tarda del proper diumenge 22 de
novembre.

DONADORS DE COMUNIÓ I VISITADORS DE MALALTS

