24 de GENER de 2016
DIUMENGE III DE DURANT L’ANY
FESTA DE LA CONVERSIÓ DE SANT PAU
Aquest proper dilluns dia 25 de gener és la festa de la conversió de Sant Pau i el
darrer dia de la setmana de pregària per la unitat dels cristians. És important aquesta
avinentesa, ja que aquesta conversió que relaten tan el llibre dels Fets dels Apòstols
com ell mateix en les seves cartes, va significar en el cristianisme del segle primer
l’esforç més clar de comunicar la fe arreu del mon i la voluntat de portar-la a una
cultura que ja no era la jueva —amb els seus diversos corrents i sensibilitats— sinó
a altres cultures molt diverses.
Per això és una festa estimada a l’Església, i per aquest mateix motiu és una nova
crida a renovar —en el nostre temps i en la nostra cultura— aquest esforç de fecundar la cultura actual amb la llavor de l’Evangeli que hem rebut. És la condició necessària per a ser fidels a la nostra vocació cristiana: som fills d’una cultura, i per
tant sempre hem de fer l’esforç de respondre a la pregunta ¿què significa avui per a
mi ser cristià? I alhora hem de retornar una vegada i una altra a la proposta de fe als
nostres contemporanis, amb un llenguatge nou, que els permeti rebre el missatge de
sempre d’una manera nova i adequada a cada temps.
Convertir-se no és només canviar la manera de fer les coses.... és sobretot canviar la
mirada sobre nosaltres mateixos, sobre la nostra realitat, interpretar-la a la llum de
l’Evangeli perquè —com a conseqüència— la nostra manera de fer les coses pugui
canviar. Això és el que li va
succeir a Sant Pau i el que ens
convida a viure a nosaltres. Ell
era un creient —fariseu— fidel
al que havia rebut i après del
Senyor,
judaïsme del seu temps. Però
en la festa
—per gràcia de Déu— va acde la conversió de Sant Pau
ceptar la interpel·lació que va
rebre en la persecució dels crisfes-nos fidels seguidors
tians camí de Damasc (el que
del teu camí.
popularment en diem “va caure
Deslliura’ns
del cavall”) i va acceptar l’ajut
de la comunitat cristiana per a
de les nostres febleses
renovar la seva mirada.
Tant de bo que els cristians del
Prat no ens tanquem mai a
aquesta acció salvadora, alliberadora i renovadora de
l’Esperit de Déu per a poder
ser fidel a la nostra vocació
personal, actual, única.
Josep Torrente
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des les nostres foscors
i de tot el que ens impedeix
viure com a deixebles teus.

Dóna’ns la capacitat
d’estimar sense mesura,
com ho has fet Tu
fins a l’extrem de donar la vida
a la creu per a generar
la vida que no té fi
amb la teva resurrecció.

“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:
SONIA MOYA LORENZO
JOAQUIN GÓMEZ GÓMEZ
MARIA i MARTATARRAZÓN LÓPEZ
"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:
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DISSABTE 23
DIUMENGE 24

DIMARTS 26
DIMECRES 27
DIVENDRES 29
DISSABTE 30
DIUMENGE 31
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UNA PETITA INVERSIÓ
Aquesta setmana passada hem acabat d’instal·lar en
diversos espais de la parròquia aparells de climatització. Una part important de la despesa elèctrica de
la parròquia són les estufes. Amb aquests nous aparells s’ha pretès reduir a una tercera part el consum,
especialment en els espais que tenen un major ús
com son la sala Sant Pere, la sala sant Pau i algun
espai de la rectoria.

TROBADA DE RESPONSABLES DE
ROMERIES
Aquest proper dilluns 25 de gener hem estat convocats al monestir els responsables de les diverses
romeries que al llarg de l’any pugen a Montserrat.
Hi anirem una representació de la nostra parròquia.

REUNIONS DE CLERGAT
Els mossens de les parròquies de l’arxiprestat tenim
reunió aquest dimecres a Bruguers per a prosseguir

famílies Rodríguez-Darnés
Roque Ahicart; Encarna Ahicart
Sebastián López; Angustias Campos; Fernanda
López; Piedad López; José López; José Carmona;
Maria Barco; Juan Enrique i Antonio Millán;
esposos Evangelina Pi i Victor Rivas: Roque
Ahicart; Encarna Ahicart; esposos García-Portillo;
Rafael Adell; Anunciación Lafita; José Barrios;
Mª Ester Barrios; Gloria, Ester i Tere Adell Lafita
Gabriel Santos i els seus pares
Josep Portero
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets
famílies Monés-Albet; famílies Vilà-Baiges
Josep Castellví Costán; famílies Company-Solà;
Joan Parés; Madrona Rosell
Josep Portillo
famílies Clarisó-Monfort-Lens; Vicente i Victor Peris

el treball conjunt de les parròquies, i el dissabte al
migdia els mossens de la ciutat del Prat, a la rectoria de Sant Pere i sant Pau.

REUNIÓ DELS CONSELLS PASTORALS
DEL PRAT
Els consells pastorals de les tres parròquies del Prat
ens trobarem el dissabte 30 al vespre a Sant Cosme
i Sant Damià per compartir la reflexió sobre el jubileu de la misericòrdia.

