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Cridada a
evangelitzar entre els joves
La meva família mai havia estat practicant.
La meva conversió, tot i no ser del tot
conscient, va tenir lloc als 14 anys, essent
alumna d'una escola cristiana. Aquell centre
no era ben bé el que jo esperava, però sí que,
sense saber com, vaig anar descobrint Déu.
En acabar els tres anys de batxillerat vaig
sortir amb un desig molt fort de conèixer
millor Déu i de comunicar-lo als altres. En
aquells moments a la parròquia no hi havia
cap grup de joves i, a través del full
dominical, vaig trobar un grup a Barcelona
que em va ajudar a créixer en la fe tot i que
em mantenia arrelada a la parròquia.
Un bon dia vaig descobrir que Déu em
demanava viure amb radicalitat el seu amor
i que m’enviava a comunicar-lo als altres.
Llavors devia tenir uns 20 o 21 anys; em vaig
adreçar a Mn. Lluis Portabella i li vaig
preguntar què podia fer a la parròquia, a
Sant Pere i Sant Pau. Ell em va proposar la
tasca de portar grups de joves. I aquesta ha
estat una constant que m’ha acompanyat la
resta de la meva vida, ja que he pogut fer un
servei a les delegacions de joventut, primer
de Barcelona i després de sant Feliu de
Llobregat.
Pel que fa a la parròquia, la majoria ja ho
sabeu, hi ha hagut una dedicació important
en la litúrgia, concretament amb els cants.
Tot va començar amb una Missa jove a la
parròquia. Se’m va demanar que coordinés
el grup de joves que animava els cants. Jo
encara no sabia ni tocar la guitarra, però els
vaig acompanyar un bon grapat d’anys.
Després em vaig preparar millor amb els
cursos de direcció de cant a Montserrat i així
es va anar consolidant aquest servei a la
parròquia.
El contacte amb els joves ha estat sempre
una certa vocació dins de la crida que m’ha
fet el Senyor. Sóc professora de secundària,
biòloga, en un Institut de El Prat i això fa que
l’evangelització dels adolescents i els joves
sigui quelcom que porto molt arrelat en el

cor. Hi ha quelcom dintre meu que em mou
a continuar buscant maneres de portar
aquests joves a Déu.
Per això vaig iniciar, fa uns 14 anys, un
grup de solidaritat a l'Institut, per crear
lligams entre el que ja fèiem i el que es fa
a la parròquia per tal que els alumnes
puguin copsar el què vivim els cristians i
això els faciliti la trobada amb Déu.

També puc dir que vaig tenir l’oportunitat
de doctorar-me en bioètica i que tot el
món de la salut m’atrau, perquè penso que
en ell es donen moments d’extrema
debilitat en els que Déu parla d’una
manera especial i on la persona necessita
molt de l’acompanyament dels altres.
Actualment no m’hi puc dedicar perquè
primer el meu pare i ara la meva mare
demanen la meva atenció més personal.
Aquesta dedicació forma part també de la
crida que Déu em va fer un bon dia.
El Senyor em va fer sentir la seva veu en el
context d’uns exercicis espirituals a
Lourdes on vaig veure què em demanava:
que em dediqués totalment a Ell, però
restant enmig del món, en el meu món
particular, en les meves circumstàncies
concretes. Dono gràcies a Déu perquè a
través del bisbe he estat cridada a ser una
col·laboradora seva donant-me una missió
apostòlica ben engrescadora: ser
testimoni de l’amor de Déu en les realitats
pròpies d'un laic enmig del món. I això em
fa plenament feliç.
Mercè Lajara

EQUIP DE VISITADORS DE MALALTS. Aquest proper dimarts
22, a les 18.30h, reunió de l’equip de visitadors de malalts.
És important que si coneixeu persones que vulguin ser
visitades per a portar-los la comunió ens ho digueu a algun
dels mossens.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió aquest proper dijous 24,

a les 19h , a la sala de sant Pere.
MISSES FAMILIARS. Aquest proper dissabte 26 a les 20h a

Sant Pere i sant Pau i diumenge 27 a Sant Jordi, missa
familiar, compartida especialment amb les famílies dels
infants de la catequesi
RECÉS D’ADVENT. El proper dissabte 26 de novembre, de les
10.30h a les 13h, a la parròquia dels sants Cosme i Damià,
organitzat per les tres parròquies del Prat.
PREGAR AMB LA PARAULA DE DÉU. Per totes aquelles

persones que ho desitgeu, posem a disposició uns llibrets
molt econòmics “PARAULA I VIDA” on hi ha el text de
l’Evangeli de la missa de cada dia i un breu comentari (en
castellà, a càrrec de Pablo d’Ors i en català a càrrec del papa
Francesc). És una bona ena per a la nostra pregària
personal. També, aquells que ho desitgeu, us podem
facilitar una guia de lectura de la Bíblia, que distribueix en
tres anys els llibres de la bíblia (excepte els salms) seguint

els temps litúrgics. És una manera de llegir tota la bíblia en
tres anys que proposa el monjo de Montserrat i biblista
Raimón Ribera alternant els diversos llibres.
DIUMENGE DE LA PARAULA. En aquest inici d’Advent, les
diòcesi amb seu a Catalunya som convidats a celebrar la
setmana de la Bíblia, del 21 al 27 de novembre. Un dels
signes serà el diumenge de la Paraula (1r d’advent) que ha
de servir perquè es posi en relleu la centralitat de la Paraula
de Déu en la vida, l’espiritualitat i l’acció de l’Església. Per
això, a totes les misses, es farà el ritus de l’entronització de
la Paraula i l’entrega solemne a aquells que l’han de
proclamar en aquella eucaristia. Podeu trobar més
informació de les activitats programades a les diverses
diòcesis a http://www.setmanadelabiblia.cat/
JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL. Com en
anys anteriors, els arxiprestats de la vicaria del Llobregat
organitzen les XI jornades de formació i animació pastoral,
quatre dies seguits, de 21.30h a 23h . Seran el dilluns 28 (el
bisbe Torras i Bages, missatges per al nostre temps, Daniel
Palau), dimarts 29 (Papa Francesc: reflexions sobre la
família, Gaspar Mora), dimecres 30 (Ramon Llull 700 anys.
Inspiracions per al nostre cristianisme, Albert Soler) i dijous
1 de desembre (Pistes per a una parròquia renovada i “en
sortida”, Xavier Morlans). Guardem-nos les dates!.

“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”

Jesús CARRASCO OJERO (84), Carmen BEJARANO CARVAJAL (82), Cecilia PUGÈS FIGUERAS (93), Bárbara MUÑOZ
DOMÈNECH (79), Fernando Isidro SIMÓN GUTIÉRREZ (53), Gerardo LÁZARO RUIZ (75), Julio NAHARRO PEÑA (67),
Antonia CERDÀ GAITÁN (94), Pedro FERNÁNDEZ MACÍAS (87)

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 19. 20.00h. Francisco de FUENTE de FUENTE, Ramón
DEZA FIGUERA

DISSABTE 26. 19.00h. Jacinto RISCO BORREGA

DIUMENGE 20. 9.00h. Antonia DÍAZ, María Dolores PRADO,
Josep PEJOAN PIGUILLEM i els seus pares Josep i Elisa, Octavi
DALMAU. 11.00h. José Antonio HIDALGO HIDALGO
DIJOUS 24. 9.00h. Maria PLAYÀ PIÉ
DISSABTE 26. 20.00h. Juan Manuel PÉREZ CORTÉS, Maria
Dolores HERNÁNDEZ CASTAÑO, Maria Isabel MARTÍNEZ
ARREDONDO, famílies COMPANY-SOLÀ
DIUMENGE 27. 9.00h. Josep PORTILLO, esposos Enric QUEROL i
Quimeta BUSQUETS. 11.00h. famílies CLARISÓ-MONFORTLENS, Vicente CAPILLA
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