29 de NOVEMBRE de 2015
DIUMENGE I D’ADVENT (C)
Testimoni vocacional (IV)
Aquests tres diumenges hem llegit els testimonis vocacionals de membres de la nostra comunitat, de la nostra parròquia. Avui voldríem compartir amb vosaltres la nostra experiència
de matrimoni i família cristina i com hem intentat seguir el camí de Jesús i posar en pràctica
la seva paraula en la nostra vida de parella.
La primera pregunta potser seria... com us vàreu conèixer? Ens vàrem conèixer fa més de 20
anys a una parròquia, la de la Mercè del Prat, a un grup de pregària de joves que es va endegar allà impulsat per les germanes carmelites. Ja havíem coincidit a les campanyes de «mà
oberta» de recollida de papers per causes solidàries impulsades pels joves de les parròquies
del Prat. Teníem inquietuds, volíem viure a “fons” la vida i volíem compartir la il·lusió de
que un altre món era possible amb joves de la nostra edat. Veníem de compartir moments
forts de fe amb pasqües joves (Avellanes amb els Maristes), amb trobades de Taizé per Europa i amb experiències de pastoral de confirmació al Prat. Cadascú de nosaltres mirava de
discernir la seva vocació a la vida, en un moment tan clau per a les persones: l’elecció
d’orientació professional a les darreres etapes d’estudis i la transició a la vida laboral. Volíem escoltar el que Déu tenia preparat per a nosaltres i posar els mitjans per a aconseguir-ho.
Ens va unir, segurament, un esdeveniment que va canviar la vida de Barcelona i també la
nostra: els Jocs Olímpics del 1992. L’experiència de voluntariat amb els atletes paralímpics
i, perquè no dir-ho, les estones d’esbarjo a la Vila Olímpica van segellar una amistat que es
va anant transformant en amor.
El matrimoni era el pas natural però no va ser tan fàcil, no us ho penseu pas... Vàrem patir la
distància per raons de feina i estudi. El seguiment de les vocacions professionals de cadascú
ens va dur a estar separats durant un bon grapat d’anys. Per una banda, la Carlota a Londres i
a Edimburg fent un doctorat d’immunologia de malària, seguint la crida sentida arrel
d’estades de voluntariat a l’Àfrica, per orientar la tasca professional envers la recerca en les
malalties de la pobresa. De l’altre, l’Àngel als Estats Units fent de mestre amb programes
bilingües, aprofundint en la vocació per la multiculturalitat, la comunicació i els idiomes.
Ens podíem retrobar només per vacances, per Nadal però la llavor de voler compartir la vida
ja hi era ...
Finalment, ens vam casar l’any 2000, concretament al juliol. Recordem molt entranyablement la preparació al matrimoni, el fet de poder preparar plegats la cerimònia, triar les lectures, fer d’aquell sagrament un moment únic davant Déu del nostre amor i del nostre compromís. Tot just després vàrem tornar als Estats Units on vam viure els primers anys de casats. Els anys a l’exterior van ser molt important a nivell professional i de vivències personals: una altra cultura, uns altres valors i la necessitat de madurar com a individu, parella i
professional, però no vam poder trobar un lloc estable on compartir la nostra fe. Estàvem
més aviat desarrelats en aquest sentit i no vàrem tenir cap comunitat on poder integrar-nos.
Un cop ja a Catalunya van venir els fills, les noves responsabilitats familiars i professionals i
sobretot tornar a “establir-nos” al Prat. Certament, els fills (la Judith i en Samuel) han estat
un regal de Déu que, malgrat els moments de desencís i atabalament, han transformat la nostra vida. Ens han fet més generosos amb el nostre temps i més disposats a viure per aquells
que ens envolten i no només per a nosaltres mateixos. Uns dels reptes és indubtablement
cóm viure la fe en família, com engrescar als nostres fills pre-adolescents a seguir les petjades de Jesús. La resposta no és immediata, costa de trobar espais on ells puguin sentir i compartir la joia de la fe. L’escola, cristiana, ajuda a fer grup i comunitat però de vegades manca
la vivència entre iguals, el moment de reflexió on verbalitzar el compromís. A la nostra parròquia, intentem seguir participant de grups de vivència cristiana (malgrat el repte del temps
limitat), i ens fa il·lusió també acompanyar a d’altres parelles que es volen casar en la preparació al sagrament cristià.
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De la nostra experiència matrimonial podríem dir que l’amor es construeix també a partir de
les diferències, de la unió de personalitats complementàries. Sempre hi ha discussions, punts
de vista no del tot iguals però l’amor que ens tenim i el fet de saber que Jesús està al centre
no només de la nostres vides sinó també del nostre projecte comú de parella ens ajuda a tirar
endavant. Ell dona sentit als nostres moments de patiment i dolor però també als dies de joia
i felicitat.
Carlota Dobaño i Àngel Raluy

“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:
CARLA GONZÁLEZ FERRITE

"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:
AURORA MORENO GÁMEZ (74)
MANEL MILLAN DIVI (86)

DISSABTE 28
a les 19
DIUMENGE 29 a les 9
a les 11
DILLUNS 30

a les 9

DIMECRES 2
DIJOUS 3
DIVENDRES 4
DISSABTE 5

a les 9
a les 9
a les 20
a les 19

DIUMENGE 6

a les 9
a les 11

famílies Company-Solà
Josep Portillo
Matilde Grados i Manuel Jiménez; famílies ClarisóMonfort-Lens
Teresa Novell; Ramón Fabró; Maria Solanas; Joan Fontanals; Maria Fabró
Josep Maria Recasens i Maria Vilà
Francisco Mateo i Ana Vidal
MISSA PELS DIFUNTS DEL MES DE NOVEMBRE
Famílies Torres-Llauradó; Pere Español; Maria Serra; Pere
Serra; Joan Suñol i Aniceta Darnés; Pepeta Armengol
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
família Ribas

PRIMERA SETMANA D’ADVENT
Encenem Senyor aquesta llum,
com qui encén la seva llàntia per sortir en la nit
a l’encontre del qui arriba.
El aquesta primera setmana de l’advent
volem alçar el cap i estar a punt per esperar-vos,
per rebre-us amb alegria.
Moltes foscors ens envolten,
les nostres mandres i les nostres pors
ens tenen adormits.
Volem mantenir-nos desperts i vetllant,
perquè vós ens porteu la llum més clara,
la pau més profunda
i l’alegria veritable.
Veniu, Senyor Jesús! Veniu!

GRUP DE FAMÍLIES
Reunió aquest diumenge 29, començant en la missa
d’11 i trobant-nos a la sala Sant Pere fins a les
13.00h. ¿quins models proposem als nostres fills?

MISSA FAMILIAR
Aquest dissabte 28 a les 19.00h a Sant Pere i Sant
Pau i diumenge 29 a les 12.15h a Sant Jordi.

TÓMBOLA

Seguim la recollida d’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 10 a 13h.

PREGÀRIA DE LAUDES
Durant aquestes setmanes d’advent, temps de preparació i de pregària, resarem la pregària de Laudes
junt amb la missa del matí, a les 9.00h, de dilluns a
dissabte.

SORTIDA DE SANTA LLÚCIA
Aquest proper dimecres 2 de desembre es farà la
inscripció per a la sortida de santa Llúcia que organitza l’associació de la Mare de Déu de Montserrat.
Serà al despatx de 17.30h a 18.30h

DONADORS DE COMUNIÓ
I VISITADORS DE MALALTS
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. Ens trobarem el
divendres 4 de desembre a les 18h per compartir la
realitat d’aquest servei, a la parròquia de Sant Pere i
Sant Pau.

