13 de MARÇ de 2016
DIUMENGE V DE QUARESMA
Creixent en la resposta a la Crida
Aquest és el meu tercer curs al seminari. Durant la setmana estic a Barcelona més
dedicat a l’estudi (aquest any faig segon de filosofia, amb algunes matèries de teologia), però el dissabte després de dinar vinc a la parròquia.
Aquest any em van proposar de venir a viure a la rectoria, em va semblar una molt
bona idea i així ho he fet. Els caps de setmana estic convivint amb el Josep i el Carles, així com amb les diverses realitats de la parròquia (Esplai, grup de joves, Eucaristia, etc.). Estic molt agraït que se m’hagi donat aquesta oportunitat. Per a mi és
molt significatiu, ja que reconec que la parròquia és un dels factors clau de la meva
vocació. La parròquia m’ha ajudat a créixer com a cristià, i a conèixer i estimar
l’Església, així com de sentir-me membre d’aquesta.
Fer aquest pas m’està ajudant molt en el meu creixement vocacional. M’ajuda a situar-me, centrar-me, i a experimentar i projectar la forma de vida que m’ha estat encomanada. És també una adaptació progressiva als canvis que l’elecció d’aquest
camí de vida suposa, sobretot en l’àmbit de les relacions personals, especialment
amb la família (tenint en compte que l’any que ve ja no estaré al Prat).
Com que no hi estic molt temps, el meu aprofundiment en la parròquia és més intensiu que extensiu. M’adono de la importància de la presència, d’estar al lloc que em
correspon. Això em fa descobrir que la meva vida només té sentit si és per als altres.
M’està ajudant a sortir de mi mateix i centrar la meva mirada en aquells que el Senyor disposa en el meu camí. A restar-hi atent, volent-los acompanyar i estimar cada
cop més.
Cada cop sóc més conscient de la riquesa (plenitud) de la vida compartida, de la importància d’ésser comunitat. Tenir present en el meu dia a dia la comunitat parroquial, saber-me enviat, nodreix el meu desig de ser capellà i esdevé una alenada d’aire
fresc en els moments de dificultat.
Aquest diumenge és el dia del seminari i l’Església ens convida a tenir més presents
les vocacions. He descobert que la meva opció és tan sols una determinació de la
veritable vocació fonamental: ser cristians. M’ha ajudat a concebre això poder contemplar les diverses persones que ofereixen un servei a la parròquia, i que em desperten molts interrogants: “Per què ho fan?”. M’he adonat que aquests serveis (més
o menys conscientment) són la resposta a una crida, fruit del diàleg amb Déu, i per
tant són vocació. Sou un gran testimoni per a mi.
És una sort saber que no faig aquest camí sol, que el faig acompanyat. Gràcies per
les vostres mostres d’afecte, pel vostre suport, i per la vostra pregària.
En dono gràcies a Déu.
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Xavier Montané, seminarista

"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:
ÁNGEL MURO SÁEZ (68)
JOSEFA FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA JIMÉNEZ (88)
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a les 19 Conxita Aguilat i Ángel Palao; Ramon Ivern; Francisco
Orenga; Josefa Aparisi; Josefa, Elvira i Francisco
Orenga; Oscar Carrillo Cemar; Juana Përez viuda de
Calomarde.; Vicenta Orenga Aparisi
a les 11 Javier Clemente i el seu fill Xavier Clemente López;
Mariano Clemente; famílies Pedrosa-Marimón; Maria
Angeles Torres I Josefina Luque; famílies PardoVillamayor; famílies Alcaide-Lázaro; esposos Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villamayor
a les 9 Mariano Cotela
a les 9 Ferran Casanovas Civit
a les 9 Elia Prieto
a les 9 Josep Corominas; Josep Bernal; Josep Sala; Josep Borrás; Josep Mª Recasens i Maria Vilà; Josep Domingo;
Josep Oliva;Hns Joana i Maria Fiol; Josep Ferrer Busquets; Pepe Conde i Pepita Riera; Josep Corbera i Pepita Boy; Valentí Molas; Pepeta Vallés; Pepita Mas; José
Calderón; José Martínez; Emilio Jiménez i famílies; Josep Ribas; Vicente i Victor Peris; Josep Portillo; Ramon Ivern Subirats; Josefa Aparisi; Francisco Orenga i
el seus fill Francisco; Elvira Orenga; Josefina Orenga;
Vicenta Orenga Aparisi
a les 19 Josep Castellví i el seu fill Josep; esposos Felix Montes
i Maria Carrero i el seu fill Felix; Ramon Navarro; Núria Vila; Rosa Argelaga; Jaume Estruch; Clara García
a les 9 Assumoció Nadal
a les 11 Vicente i Victor Peris

PREGÀRIA DEL VIA CRUCIS

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA

Tots els dissabtes del temps de quaresma, a les
18.15h a l’Església de Sant Pere i sant Pau.

Dijous 17 a les 19h a la sala Sant Pere.

DIA DEL SEMINARI
Aquest diumenge 13 se celebra la jornada de pregària per les vocacions i el dia del Seminari. És un dia
en què se us demana la col·laboració econòmica per
a finançar aquesta institució de formació dels futurs
pastors de les comunitats cristianes. Podeu fer-ho
amb els sobres que trobareu per aquesta fi.

CELEBRACIONS DEL PERDÓ
Aquesta propera setmana, a Sant Pere el dilluns 14
a les 19h. A Sant Jordi el dimecres 16 a les 19h.

30è ANIVERSARI
CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL
FRANCESC PALAU
El proper dijous 17 de març hi haurà l'acte de celebració d'aquest aniversari a l'auditori del Cèntric,
amb el passi del vídeo «una llavor que dóna fruit» i
una ponència del Sr. Eduard Sala de Càritas diocesana de Barcelona sobre «Aposta per una ciutadania
compromesa». Cal confirmar l'assistència al Tel. 93
379 36 31 o bé a info@cpsfrancescpalau.cat

ACOLLIMENT PREMATRIMONIAL

VINE I VEURÀS

El proper divendres 18 i dissabte 19 a les 21.30h.

Dimarts 13 a les 20h a Sant Jordi.

HORARIS DE SETMANA SANTA

JUNTA DE CÀRITAS DEL PRAT

Trobareu un full dels horaris de les tres parròquies.

Dimecres 16, reunió a la rectoria de Sant Pere.

ASS. M.D. MONTSERRAT
Preparació de les palmes per diumenge de rams,
dimecres 16 a les 16h a la sala Sant Pere.

