22 de MAIG de 2016
DIUMENGE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT
ACABAT EL TEMPS DE PASQUA...
Durant set setmanes després de celebrar la vetlla de Pasqua, diumenge rere
diumenge hem anat retrobant a les lectures i les celebracions dominicals
aquest Jesús ressuscitat que capgira la vida d’aquells primer deixebles. El do
de l’Esperit, la Pentecosta, és la darrera gran festa del temps de pasqua, la que
mogué aquella primera comunitat i
la que ens mou a cada generació de
cristians a viure i a donar testimoni
de la nostra fe en Jesús vivent.
La litúrgia vol que aquest temps
de «durant l’any», que segueix el
cicle de Quaresma-Pasqua, comenci
amb dos diumenges «singulars» que
ens ajudin a endinsar-nos en aquest
temps que ens durà fins al proper
advent, refermant dos pilars de la fe:
la festa de la santíssima trinitat —
que celebrem, aquest diumenge— i
la festa del Cos i la sang de Crist
(popularment el Corpus) diumenge
vinent.
La festa de la santíssima trinitat
que celebrem avui es fa ressò de la
fe de les primeres comunitats cristianes, que sorgides en un substrat jueu monoteista, expressaven així la divinitat de Jesucrist i la divinitat de l’Esperit
Sant que amb el pare formaven una unitat indivisible: no creien els primers
cristians —ni creiem nosaltres— en dos déus o en tres... és un mateix Déu que
se’ns revela com a Pare de misericòrdia, com a Fill encarnat, mort i ressuscitat
i com a Esperit Sant vivificador.
Tota la litúrgia cristiana està impregnada d’aquesta professió de fe en Déu
Pare-Fill-Esperit: des de la signació a l’inici de les celebracions cristianes (diem “en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant” mentre ens senyem) fins a
la seva cloenda (“Que us beneeixi Déu totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant”).
Bategem en el nom d’aquest Déu trinitari, i totes les celebracions –l’eucaristia
principalment— són plenes de referències a les “persones” de la trinitat presents en la vida de l’Església i en l’experiència de fe de cada un dels cristians.
Val la pena, doncs, que ens adonem que aquesta «manera de ser» de Déu
ha de ser referència també per a la nostra manera de ser, i que la unitat i la relació entre el Pare, el Fill i l’Esperit Sant han de marcar la nostra manera de
ser Església: una en la diversitat, consagrada pel lligam de l’amor.
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Josep Torrente, rector

“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:
ELSA CASTELLANOS PARRA
ALEJANDRO ARAGÓN MACÍAS
"Escolteu, Senyor, les nostres súpliques i concediu la gràcia d'estimar-se tota la vida a
aquest fills vostres, que s’han unit en matrimoni davant d'aquest altar"

Amb goig han unit les seves vides pel sagrament del matrimoni:
JOSÉ MANUEL ALIQUES PIÑOL amb BIBIANA MARTÍNEZ RIVERO
ALEJANDRO SANDOVAL MARTÍNEZ amb LIDIA MATAS 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:
RAFAEL LÓPEZ CORRAL (76)
ROSA PUGÉS CARBÓ (80)

DISSABTE 21
DIUMENGE 22
DIMARTS 24
DIVENDRES 27
DISSABTE 28
DIUMENGE 29

a les 20 Agustí Paretas; Antón Costán; Cinta Rof
a les 11 famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide-Lázaro;
esposos Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villamayor
a les 9 Joan Vilà i Maria Casanovas
a les 9 esposos Enric Querol i Quimeta Busquets
a les 20 famílies Company-Solà
a les 9 Josep Portillo; María Foyes; Melcior Comes; Adela
Feu; Pere Ginabreda
a les 11 famílies Clarisó-Monfort-Lens; Miquel Portillo

ACOLLIMENT DE PARELLES

VINE A CONÈIXER

Aquest divendres 20 i dissabte 21 a la nit acollim un
grup de 12 parelles que preparen el seu proper casament. Ens trobarem a la sala Sant Pere.

Reunió aquest proper divendres 27 de maig a les
17.30h a la sala de Sant Pere.

ROMERIA A MONTSERRAT

A les Carmelites, divendres 27 a les 19.30h

Aquest proper dimecres, de 18h a 20h, recollida
dels comprovants d’ingrés per als que ocupen
cel·la. També és possible inscriure’s a la pujada a
peu o als autocars tant de dissabte com de diumenge
(fins el dimecres 8, però millor si ho feu abans).

PREGÀRIA DE TAIZÉ
GRUP SALMÓ
Trobada el dissabte 28 a les 18h.

GRUP DE FAMÍLIES JOVES

JUNTA CÀRITAS INTERPARROQUIAL

Trobada aquest proper diumenge 29. A les 11h.
l’eucaristia, després reunió i dinar a la parròquia.

Reunió aquest proper dimecres 25 de maig a les 9h
a la rectoria de sant Pere i sant Pau.

CELEBRACIÓ DEL CORPUS

GRUP DE BÍBLIA I LITÙRGIA
Reunió aquest proper dijous 26 de maig, a les 19h, a
la sala de sant Pere.

HA MORT MN. GALCERÀN
Que va exercir el seu ministeri de vicari al Prat des
del juny del 1953 fins l’octubre del 1955. Va ser el
fundador de l’escolania parroquial i molts el coneixien com a “Mossèn Vespa”. Al cel sigui.

Aquest dissabte al vespre i el diumenge, eucaristia
de Corpus. Diumenge, eucaristia a les 19h (atenció
al canvi respecte els altres diumenges!) i a les 20h
processó de Corpus pels carrers del centre, guarnits
amb catifes, confeccionades per la parròquia i diverses entitats dels poble. Enguany incorporem la
tradició de muntar un ou-com-balla a l’atri de
l’Església.

