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La Paraula de Déu al centre
A les nostres comunitats cristianes del Prat
de Llobregat vam voler començar totes les
celebracions de l’eucaristia del primer
diumenge d’advent —dissabte i diumenge
passats— amb el signe d’entrar el leccionari
de la Paraula de Déu de manera solemne, i
fer participar de la processó inicial els lectors
que després havien de proclamar aquesta
Paraula en la celebració.

que serà proclamat un gran nombre dels
diumenges d’aquest any.
D’aquesta reﬂexió se n’ha de derivar unes
actituds i uns compromisos concrets que
ens ajudin a situar la Paraula de Déu en el
lloc que li correspon, el lloc central:

Era un signe senzill però molt gràﬁc que
expressava el nostre desig que la Paraula de
Déu tingués una importància i un relleu més
gran del que ha tingut en aquests darrers
segles de l’Església.
Potser per contrast amb les esglésies de la
reforma protestant, aquests darrers segles
les comunitats catòliques vam anar
accentuant la importància —que té— del
signe del pa eucarístic i vam anar devaluant
aquesta altra presència ben real del Senyor
en la seva Paraula proclamada. Tant que
popularment es deia que la missa «val» si
s’arriba al moment de l’ofertori. Ho
accentuava el fet que aquesta paraula era
pronunciada en llatí, una llengua que el
poble ja no comprenia. Clarament era una
«deformació». L’eucaristia havia quedat
coixa d’un dels seus pilars fonamentals.
Avui ja no estem en un context de polèmica,
i encara menys pel valor de la Paraula de
Déu, que ha anat adquirint el protagonisme
que mai se li hauria d’haver pres.
És important que les comunitats cristianes
ens afanyem en aquest esforç per
redescobrir el valor que té, per tal que la
Bíblia esdevingui cada vegada més
coneguda, llegida, meditada, estudiada,
compartida i estimada per tots els ﬁdels,
com a llibre per excel·lència de la nostra fe, i
sigui el fonament de la nostra pregària i de
les nostres celebracions cristianes.
A més, aquest signe el vam celebrar el dia en
què arreu del món comencem un nou cicle de
lectures (el cicle “A”) per a les celebracions
dominicals. Començàvem un nou any litúrgic
i ens disposàvem a fer el camí d’aquest cicle
acompanyats per l’Evangeli de sant Mateu,

D’una banda, és important que cada
persona es plantegi si pot fer alguna cosa
més per a créixer en el coneixement de la
Paraula de Déu. A les parròquies del Prat
hi ha dos grups que volen facilitar aquest
coneixement i estima: el grup de bíblia i
litúrgia que es reuneix a Sant Pere i sant
Pau i el grup bíblic —que enguany estudia
els profetes— que ho fa al col·legi de les
Carmelites. També fent-la servir per a la
pregària dels altres grups i personalment.
De l’altre, també cal que revisem la
importància d’aquesta Paraula de Déu en
les eucaristies; si sóc lector, preparant les
lectures de tal manera que puguin ser
proclamades amb la màxima correcció i
força (llegir-les i comprendre-les abans de
proclamar-les); i si participo a la missa,
arribant amb temps i escoltant-les amb
atenció. En una comunitat ben educada, el
prevere hauria de ser l’últim en entrar a les
celebracions i el primer en sortir.
Josep Torrente

PREGÀRIA DEL SEGON DIUMENGE D’ADVENT. Amb
aquesta segona llum que encenem, et demanem, Senyor,
que la Llum de la teva Paraula il·lumini les nostres vides a fi
de poder viure de forma extraordinària el nostre temps
ordinari. Senyor, que siguem reflex de la teva llum atraient
i seductora. Vine, Senyor, Jesús!

ORACIÓN DEL SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO. Con
esta segunda luz que encendemos, te pedimos, Señor, que
la Luz de tu Palabra ilumine nuestras vidas a fin de poder
vivir de forma extraordinaria nuestro tiempo ordinario.
Señor, que seamos reflejo de tu luz atrayente y seductora.
Ven, Señor, Jesús!

HORARIS DE MISSES. És una setmana «complicada» per les

INSCRIPCIONS SORTIDA SANTA LLÚCIA. Aquest dimecres de

festes. El dimarts 6, tot i no ser dia laborable, hi haurà
missa a les 9h a Sant Pere i sant Pau; no n’hi haurà a les
7.20h a la capella de l’escola Mare de Déu del Carme ni a les
19h a la MD. de la Mercè. El dimecres 7 hi haurà missa del
dia a les 7.20h a la capella de les Carmelites Missioneres i a
les 9h a la parròquia de Sant Pere i sant Pau. Per la
solemnitat de la immaculada concepció de Maria, hi haurà
missa de vigília a les 19h a la MD. De la Mercè i a les 20h a
sant Pere i sant Pau. No n’hi haurà a les 20h a sant Jordi. El
dijous 8, misses com tots els diumenges (9h, 11h i 20h a
Sant Pere i sant Pau, 11.30h MD. De la Mercè i 12.15h Sant
Jordi). El divendres 9, en ser dia de lliure disposició de
l’escola MD. Del Carme, no hi ha missa a les 7.20h.

les 17.30h a les 18.30h inscripcions per la sortida a santa
Llúcia de l’Associació de la Mare de Déu de Montserrat que
es farà el dimecres 14 de desembre a la tarda.

VESPRES DE LA IMMACULADA. El Dimecres 7, a les 19.30h a

CATEQUESI D’INFANTS. Aquest dilluns a les 18h hi ha sessió

de pares dels grups de les 18h. de Sant Pere i sant Pau.
CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA. Seran l’altre setmana: el

dilluns 12 a les 19h a Sant Pere i sant Pau, el dimarts 13 a les
19h a la MD. De la Mercè i el dimecres 14 a les 19h a Sant
Jordi. Tingueu-ho present.
TÓMBOLA. Estem ja començant a organitzar la tómbola de

després de la missa del Gall. Podeu portar els vostres
obsequis per a la tómbola qualsevol matí de 9 a 13h a la
parròquia de Sant Pere i Sant Pau.

Sant Pere i sant Pau resarem les primeres vespres de la
solemnitat de la immaculada concepció de Maria.

“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”

Francisco MOTOS SALVADOR (47), Gaudencio GONZÁLEZ LEÓN (67), Francisco ROJAS YERA (72), Francisco HIDALGO
PÉREZ (76), Antonio BERNA ALARCÓN (88), Amalia FERNÁNDEZ GIMÉNEZ (90), Magdalena PASCUAL TOLOSA (86)

“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”

Ares MONTOYA DOMÍNGUEZ, Thais MONTOYA DOMÍNGUEZ

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL, Josep Maria
RECASENS i María VILÀ, 20.00h. Pere SERRA, Pere ESPAÑOL i
Maria SERRA, famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 4. 9.00h. Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN, Albert
ROVIRA. 11.00h. Cesar IGUALADA DURÁN, Núria GARCÍA i
famílies
DIJOUS 8. 9.00h. Joan BUSQUETS i Natalia INÉS, esposos
Cristobal i Dolores Engracia, Conxita BUSQUETS, Conxita i Justet

FARRÉS, Conxita GELABERT, Cisquet i María Teresa, Conxita
SANFELIU, Conxita GIRALT, Montserrat i Natalia. 11.00h.
famílies ORRADRE-PÉREZ, Vicente i Victor PERIS.
DIVENDRES 9. 9.00h. Roc MAS
DISSABTE 10. 20.00h. Pepeta ARMENGOL, Aniceta DARNÉS,
Joan SUÑOL, Conxita SANFELIU, Cisquet i Maria Teresa
DIUMENGE 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA,
Antonio CARO. 11.00h. família RIBAS

Parròquia de sant Pere i sant Pau – Pl. Església s/n – Tel. 93 379 02 20 – santpere582@bisbatsantfeliu.cat
Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè – c/ Sarajevo 6-10 – Tel. 619 421 033 – mdmerce579@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiadelprat.cat / www.facebook.com/ParroquiesDelPratDeLlobregat

