22 de NOVEMBRE de 2015
DIUMENGE DE CRIST REI (B)
Testimoni vocacional (III)
En aquest any 2015 any dedicat a la Vida Consagrada i any on hem celebrat el V
Centenari del naixement de Sta. Teresa de Jesús he pogut celebrar els meus 25 anys
de consagració al Senyor com a Carmelita Missionera i he pogut compartir també el
goig d’aquesta festa amb els meus pares que han celebrat els seus 50 anys de matrimoni. Tot per agrair al Senyor el seu gran amor i la seva fidelitat que ha fet i fa possible la nostra.
La celebració dels 25 anys m’ha ajudat a fer memòria agraïda per tot el que el Senyor m’ha regalat en aquests anys pel seu amor, la seva presència a la meva vida, la
seva paciència, el desig que posa en mi de donar-me a Ell i als altres amb generositat
i gratuïtat, de créixer en la meva vida interior, en la pregària, apassionant-me per la
missió i agrair-li totes les persones que Ell ha posat en el meu camí, la meva família,
totes les germanes, la meva comunitat del Prat i tots els laics que m’han ajudat a
créixer com a persona, com a dona i com religiosa.
I com va començat tot? Fent memòria us puc dir que des de la meva família vaig
viure uns forts valors humans i cristians. L’amor entre nosaltres, la disponibilitat,
l’agraïment, la generositat, la bondat, el sentit de família, el respecte a tota persona,
els petits detalls, el sentit celebratiu…I a l’escola “Santa Teresa de Jesús” de les
Carmelites Missioneres de Sants va ser el lloc on vaig conèixer una mica més a Jesús. Les germanes em van transmetre un Jesús proper, amic, company de camí, que
m’estimava i estimava tots sense excloure a ningú. Em van ensenyar a pregar, a estar
amb Ell, a sentir-lo a prop, a dintre meu, a parlar amb Ell. Vaig aprendre que Ell ens
mostrava un Déu Pare-Mare amb un cor molt gran i generós, ple de perdó, que ens
estimava a cadascú pel nostre nom i que tenia un projecte, una missió per cadascú de
nosaltres. Estimar Maria com a Mare i com a dona de Fe. Moment molt especial per
a mi va ser la Primera Comunió. Vaig gaudir molt a l’escola. Em vaig trobar amb
una comunitat de germanes molt oberta, amb un gran esperit missioner, entregades,
molt properes a nosaltres, amb molta comprensió i escolta, alegres, senzilles, fraternes. Després d’acabar l’EGB vaig anar al P. Manyanet de Les Corts allà vaig poder
seguir cercant quina era la meva missió: ¿què volia Déu de mi? La pastoral del cole
ens va oferir experiències molt maques: destaco les trobades europees de joves de
Taizé i la confirmació, que vaig viure com una veritable entrega a Ell.
Com que m’agradava el camp de l’educació vaig escollir Magisteri, treballant també
uns anys de monitora de temps lliure i al darrer any de Magisteri a Blanquerna el
Senyor em seguia perseguint i després de les experiències de servei que vaig tenir
amb les germanes en diferents camps de treball a Tàrrega i Sta. Coloma de Queralt
veient un cop més el seu testimoni i la felicitat que jo sentia ajudant les persones
grans i amb discapacitats anava veient que el Senyor em volia per a Ell. La frase de
Sta.Teresa que m’acompanyava en aquells moments i sempre ha estat: “Vuestra soy
Señor, para vos nací qué mandáis hacer de mí”
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I així vaig discernir amb gent que em va ajudar que el Senyor em volia CM. No és
gens fàcil saber el que Ell vol de tu però quan fas el salt de la fe i et fies d’Ell et dóna
pau, alegria i una certesa i fermesa interior que t’ajuda a donar raó del que creus,
desitges i esperes. Els meus pares i la meva germana Núria sempre m’han recolzat i
encara que en un principi els va costar d’acceptar una mica, han estat sempre al meu
costat, m’han acompanyat sempre desitjant la meva felicitat.
I així vaig començar la meva experiència com a CM: Barcelona, Valladolid, Salamanca (anys de formació on anava coneixent la Vida Religiosa i el nostre carisma i
on vaig poder estudiar també Pedagogia). L’any 1993 vaig arribar al Prat incorpo-

rant-me a la comunitat de l’escola. Vaig poder exercir de mestre i després diferents tasques de pastoral, direcció
i altres responsabilitats a la província. En aquests anys també vaig agrair poder estudiar Ciències Religioses a
l’ISCREB. Amb les diferents germanes amb les que he viscut aquests anys m’he anat fent CM, amb tots els que
formem part de la Parròquia amb totes les experiències que hem viscut junts, recordo especialment la celebració
dels meus Vots Perpetus el 19 d’octubre de 1996 a la Parròquia St. Pere i St. Pau, i especialment amb tots els
laics: equip directiu, professors, PAS, famílies, alumnes, exalumnes, monitors de grups missioners amb els que
he anat compartint vida i intentant donar conèixer al Crist que dóna sentit a la meva vida i que desitjo que cada
dia sigui més conegut i estimat per totes les persones amb les que treballo i estimo.
Les experiències de camps de treball amb joves i professors a Perú a les nostres comunitats també em van ajudar a conèixer més la realitat de pobresa que existeix i de reconèixer el treball entregat de les meves germanes
en els països de missió i qüestionar-me com era la meva entrega, fidelitat i com vivia realment la solidaritat.
Ara cal seguir endavant responent a les crides que el Senyor em fa cada dia, malgrat la pobresa i les limitacions
personals en aquest seguiment, donar testimoni del goig que dóna viure per a Ell i els germans. Com diu el P.
Francesc Palau: “Que n’està de ben cuidat el que es fia de Déu”.
Marta Peiró, Carmelita Missionera
"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:
VICENTE CÓRDOBA PÉREZ (89),
AURORA MORENO GÁMEZ, (74)

DISSABTE 21
DIUMENGE 22
DILLUNS 23
DIMARTS 24
DIJOUS 26
DIVENDRES 27
DISSABTE 28

a les 19
a les 11
a les 20
a les 9
a les 9
a les 9
a les 9
a les 19
DIUMENGE 29 a les 9
a les 11

FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL

De dilluns a dijous a la casa de l’Església de Sant
Feliu de Llobregat, de 21.30h a 23h. A les cartelleres hi ha el detall de les quatre sessions. Es pot anar
a totes o a una. Feu-nos-ho saber per anar-hi junts.

ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA

Josep Pejoan i pares; Josep i Elisa
Joan Comanges i Joan Torremocha
Miguel Maraña
Maria Playà Pie
Josep Portero
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets
famílies Siré-Llevat i Adelaida
famílies Company-Solà
Josep Portillo
famílies Clarisó-Monfort-Lens

VINE A CONÈIXER
Nova sessió el proper divendres 27 a les 17.30h a la
sala Sant Pere.

RECÉS D’ADVENT
DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT

Reunió aquest proper dimarts a les 19.00h per a
preveure el sopar de la fam, la trobada de voluntaris
en la setmana de la solidaritat i altres activitats.

El proper dissabte 28 de novembre, primer
d’advent, a la parròquia de Sant Cosme. De les
10.30h a les 13.00h. Ens hi ajudarà la carmelita
missionera Pilar Munill.

CATEQUESI D’ADULTS

MISSA FAMILIAR

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA

El proper dissabte 28 a les 19.00h a Sant Pere i Sant
Pau i el proper diumenge 29 a les 12.15h a Sant
Jordi.

Dijous 26 a les 19.00h a la sala Sant Pere.

TÓMBOLA

ESPLAIS

Comencem a recollir objectes per a la tómbola de
després de la missa del Gall organitzada per
l’associació de la Mare de Déu de Montserrat. Porteu-los a la rectoria, de 9 a 14h.

Amb la carta pastoral Laudato si’, dijous a les
17.30h a l’escola de la M.D. del Carme.

Aquest cap de setmana acollim a la parròquia els
infants del CE l’Espurna de la parròquia de sant
Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú.

