9 d’OCTUBRE de 2016
DIUMENGE XXVIII DE DURANT L’ANY
LA FORMACIÓ, UNA DIMENSIÓ NECESSÀRIA
Quan ja pràcticament totes les activitats de les diverses entitats i grups han començat,
pot semblar que tenim el curs “enfilat” i que ara el que cal és anar desplegant les diferents activitats segons el calendari previst.
I certament és així. Déu-nos-en-guard que cada curs haguéssim de “reinventar” totes
les activitats! Al costat d’alguna novetat —alguna cosa que no havíem fet en el curs
anterior— el ritme de les coses “de sempre” ens ajuda a anar paint i aprofundint allò
que fem; mai no és una repetició mecànica i idèntica sinó que cada cop la vivim des
d’un moment personal i comunitari que ha canviat. Nosaltres hem canviat i Déu ens
vol dir una paraula nova per a nosaltres en aquest moment.
Cal tenir les oïdes ben obertes per a saber “captar” aquesta novetat i aquest pas de
Déu per les coses quotidianes de la nostra vida, cal anar “afinant” l’oïda no fos cas
que la seva crida ens passés desapercebuda.
I aquesta “oïda” s’afina de moltes maneres. Els grans mestres de la fe ens diuen que
s’afina amb la pregària personal, a la qual hi portem la vida i les preocupacions —les
pròpies i les de les persones que estimem—. S’afina també amb la nostra participació
en els sagraments de l’Església, d’una manera singular en l’eucaristia que ens alimenta cada diumenge de la paraula i de la presència del Senyor. S’afina amb la mirada
atenta a la realitat dels nostres germans, procurant viure la caritat fraterna amb el mateix esperit amb que sant Benet recomanava acollir els hostes en la seva regla, «acollits com el Crist, ja que ell un dia dirà: Era foraster i em vau acollir».
Però un altre dels “afinadors” de la nostra oïda és la formació cristiana. És important
que entre les nostres ocupacions hi hagi algun espai que ens ajudi a la reflexió de la
nostra fe, a «formar-nos», a créixer en el coneixement i l’estima de la Paraula de
Déu...
Són moltes i molt diverses les ofertes de formació que tenim a l’abast. Algunes més
locals, altres més generals. Tots els qui vam ser-hi guardem bon record de les converses Sikem al peu del campanar el juliol passat: el tractat de lliure comerç, el fenomen
de les migracions i grans èxodes, la qüestió ètica i la mirada cristiana sobre el final de
la vida... ens van donar elements per a pensar el nostre món i la nostra vida des de la
mirada de l’humanisme cristià i segurament ens van ajudar en alguna cosa.
A finals del proper mes tindrem les Jornades de Formació i animació pastoral a la
casa de l’Església (del 28 de novembre a l’1 de desembre, ja podem marcar els dies al
calendari, tot i que n’informarem més endavant) que volen ajudar-nos també en el
coneixement de la nostra Església i d’algun aspecte de la nostra vida cristiana.
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També hi ha possibilitats més continuades: al Prat el grup del Vine a conèixer, en el
que anem resseguint els temes fonamentals
de la catequesi cristiana, el grup de Bíblia i
litúrgia quinzenal o l’aproximació als profetes a cura de la Pilar Munill a l’escola de les
Carmelites, i més enllà del Prat el curs de
formació permanent que la Facultat de Teologia ofereix al Seminari de Barcelona els
dijous al matí sobre diversos aspectes de la
teologia, de la moral, de la bíblia o de la
història de l’Església en forma de conferències... fins a una formació més acadèmica en
els cursos reglats de la pròpia Facultat de

Teologia de Catalunya o de l’Institut de Ciències Religioses —l’ISCREB— que els ofereix fins i tot a distància.
Cadascú ha de veure què pot fer i fins on pot o vol arribar. El que és cert és que estem cridats a cultivar la nostra fe, també a través de la formació. I si creieu que podríeu fer alguna cosa però no sabeu ben bé quina encaixa,
pregunteu-nos-ho als mossens. Potser us podrem donar alguna pista per a decidir-vos.
Josep Torrente Bruna
“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:
Ian MUÑOZ MORAL
Héctor BURGUEÑO MUÑOZ
Zoé-América-Isabel VASQUEZ BADELL
"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:
Maria VILELLA ANGLADA (98)
Manuela-Brigida JIMÉNEZ PEÑAS (88)

diumenge 9

dilluns 10
dimarts 11
dimecres 12
dijous 13
dissabte 15

9:00h. Roc MAS
11:00h. Maria CLEMENTE, Javier CLEMENTE i el seus fills
Xavier, famílies PEDROSA-MARIMÓN, famílies
ORRADRE-RIPA
9:00h. Francisco SALCEDO
9:00h. Antonio CARO, famílies INÉS-CONDE i CONDERIERA
9:00h. Lluis FABRÓ, Pilar GARCÍA
9:00h Mossén Pere CORBERA PALAU
9:00h Maria Teresa SANFELIU, esposos Mariano COTELA i
Rosario VIVES, Josep RÁFOLS i Teresa RIBAS, Maria SIRÉ, esposos Joan i Teresa

CONCERT A BENEFICI DE CÀRITAS
Es va fer el passat divendres 30 de setembre, a càrrec
de les corals “Lo Llobregat de les flors” i “Voces de
Castilla”. S’hi van recollir 315€. Moltes gràcies!

CATEQUESI D’INFANTS
A la parròquia de sant Pere i sant Pau hi ha sessions
de pares aquest proper dilluns i dimarts a les 17.30h.
També aquest proper dilluns i dimarts s’acaben les
inscripcions a la parròquia de la Mare de Déu de la
Mercè, de 17.30h a 18.30h. El dilluns, a més, hi haurà
reunió de l’equip de catequistes de la Mercè de 18.45h
a 20h.

TROBADA DE RELIGIOSOS, PREVERES I
DIACA DE LA CIUTAT
Aquest diumenge 9 a la tarda, a les 18h. Per a compartir les activitats que fem i enfortir els llaços
d’amistat i col·laboració.

MISSES EL 12 D’OCTUBRE
Després de la ofrena floral a les 10.30h, missa de la
Casa d’Aragó a les 11h a sant Pere i sant Pau. Se suprimeix la missa de les 20h a sant Jordi.

TROBADA DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS
Aquest proper divendres a les 17h a la parròquia de
sant Pere i sant Pau.

ESPLAI SANT PERE I SANT PAU
Després de les inscripcions aquest cap de setmana,
dissabte 15 hi ha l’inici de les activitats dels infants i
adolescents, i a les 18.45h reunió de famílies.

