31 de GENER de 2016
DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY
SANTA MARIA
MARE DEL CONSOL DELS AFLIGITS
He valorat començar a parlar d’una obra de misericòrdia espiritual com és: Consolar
els Afligits , amb Maria, Mare de Déu i mare nostra, perquè és a ella a qui demanem
consol, moltes vegades, i ens posem sota la seva protecció amb les diferents advocacions amb què la venerem.
També perquè aquest Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia s’inicià el 8 de desembre passat, festa important de Maria com és la Immaculada Concepció. Deia a la
presentació que el lema d’aquest Any Sant de la Misericòrdia és: «Misericordiosos
com el Pare és misericordiós», doncs també podem dir d’ella: «Misericordiosos com
Maria és misericordiosa».
Santa Maria, Mare de Déu, es diu «Mare del Consol» o «Consoladora dels afligits»,
perquè per mitjà d’ella Déu va enviar el «consol del seu poble», que és Jesucrist.
Ella, quan va estar al costat del seu Fill que patia a la creu, va merèixer aquesta felicitat promesa per l’Evangeli: «Feliços els qui ploren, perquè seran consolats» (Mt
5,5). Després de la resurrecció del seu fill Jesucrist, va rebre aquest consol, i per això
pot consolar els seus fills en qualsevol lluita. El Concili Vaticà II diu que «la Mare
de Jesús... precedeix amb la seva llum al poble de Déu que peregrina, com a signe
d’esperança segura i de consol» ( Lumen Gentium 68).
Maria, protagonista de la història de la salvació. La dona que respon amb un sí valent
a Déu i que canta el Magníficat a favor dels més pobres. La mare que pateix al peu
de la Creu del seu Fill i consola quan els deixebles desesperen després de la mort de
Jesús. Maria manté viva la flama de la fe, preparant-se per acollir l’anunci joiós de la
Resurrecció. Maria ens pot ajudar a posar en pràctica aquesta obra de misericòrdia,
perquè va dur dins seu el mateix Fill de Déu, que és font de misericòrdia.
Carme Gomà, per a Missa Dominical
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Pregària
Santa Maria, Mare del Consol dels afligits, et donem gràcies per ensenyar-nos a ser
misericordiosos amb els altres. Fes que des de la nostra petitesa t’imitem i esdevinguem bàlsam guaridor dels més pobres i afligits d’aquest món.

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:
ASSUMPCIÓ COMAS CASANOVAS (97)
MARGARITA BLANCH GARCIA (91)
PEPITA CURULL CERDAN (94)
DISSABTE 30
DIUMENGE 31

DIMARTS 2

DIMECRES 3
DIVENDRES 5
DISSABTE 6
DIUMENGE 7

a les 19 Josep Castellví Costán; Jesús Rodríguez Rodríguez;
famílies Company-Solà; Joan Parés; Madrona Rosell
a les 9 Josep Portillo
a les 11 Pere Fabró; Antoni Ráfols; Maria Company; famílies
Clarisó-Monfort-Lens; Vicente i Victor Peris
a les 19 Ramon Pugés Trias; Agustí Llobet Ortiz
a les 9 Angela Vilella; Joan Riera;Rosa Baró; Josep i Teresa
Estalella
a les 20 Mª Teresa Giralt
a les 9 Rosa Rocamora Feliu; Francisco Mateo i Ana Vidal;
a les 20 MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE GENER
a les 19 famílies Torres-Llauradó; Manuela Solanas
a les 9 Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan;
a les 11 Soledad Porlan
a les 19 Ramón Pugés Trias; esposos Antoni Pugés Trias i Paquita Llobet Ortiz

TROBADA DELS CONSELLS PASTORALS DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT
Aquest dissabte 29 a les 20.30h a la parròquia de
Sant Cosme i sant Damià.

CINC PANS I DOS PEIXOS
Una iniciativa diocesana de reflexió cristiana per a
joves que comença aquest diumenge 31 de gener a
Sant Pere i sant Pau del Prat.

FESTA DE LA CANDELERA
En el calendari d’abans del concili la que posava
punt i final a les festes de Nadal. Hi celebrem la
presentació de Jesús al temple. Hi haurà missa a les
carmelites missioneres (7.20h), i a la parròquia a les
9.00h i —de manera extraordinària— a les 20h amb
la benedicció de les candeles.

FESTA DE SANT BLAI
Dimecres 3 de febrer. Hi haurà benedicció de les
«paciències» de sant Blai.

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA
A les 19h el proper dijous 4 de febrer, a la sala de
sant Pere.

SOPAR DE LA TOMBOLA
El proper dissabte 6 de febrer, després del a missa
vespertina, es fa el sopar dels col·laboradors de la
Tómbola de Nadal.

