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Col·laborar en la construcció del Regne
Sempre m’he sentit vinculada a la parròquia.
Des de ben petita el meu pare ens portava
als meus germans i a mi a les eucaristies de
les 11h. Fins a l’adolescència aquesta era la
meva relació amb l’Església però a partir
d’aquí va haver un canvi i a mesura que he
anat creixent, la meva implicació ha anat variant.

inicis i promoguda per les Germanes Carmelites Missioneres, on treballem per impulsar les persones i especialment aquelles més vulnerables, perquè millorin les
seves possibilitats de promoció. Amb elles
comparteixo el meu dia a dia i amb elles
em sento en comunió en la fe i en el seu
carisma.

Tot va canviar quan vaig entrar en un dels
grups de conﬁrmació a la comunitat de Sant
Jordi en els seus inicis. Allà vaig descobrir el
sentit d’una comunitat cristiana amb gent
senzilla, molt implicada i amb un fort compromís cristià i veïnal. Vaig gaudir de la meva
experiència com a voluntària amb les Germanes Concepcionistes del barri i d’allà va
sorgir la meva inquietud per dedicar-me al
món social. Eren moments molt dolços a les
parròquies del Prat amb un gran nombre de
famílies i joves amb moltes ganes d’implicar-nos. Va ser una època en la que estava
molt activa a la parròquia. Recordo amb
molta alegria accions interparroquials amb
joves, molt potents, com Mà Oberta, on vaig
conèixer molta gent d’altres parròquies.

Durant 7 anys vaig col·laborar com a treballadora social amb el Banc d’Aliments de
Càritas i vaig formar part del consell pastoral de la parròquia de Sant Pere i Sant
Pau.

Una cosa portava a l’altra i mentrestant,
després de conﬁrmar-me, vaig entrar a formar part de la JOC (Joventut Obrera Cristiana), moviment que m’ha marcat signiﬁcativament en la meva manera de viure la fe i
en el meu compromís amb el món obrer. Ha
estat una veritable escola de vida. En aquells
moments vaig acompanyar diferents grups
de conﬁrmació i vaig ser iniciadora de grups
de la JOC.
Ara, des de fa més de 10 anys milito a l’ACO
(Acció Catòlica Obrera) seguint el camí natural que vaig començar a la JOC. Durant tots
aquests anys ens hem trobat en diferents
espais per fer les nostres reunions però sempre hem tingut obertes les portes de la parròquia i hem sentit tot el seu recolzament.
Tota aquesta vivència amb els joves i amb
l’acció social em va portar a estudiar treball
social i m’hi dedico professionalment des de
fa 17 anys, treballant al Centre de Promoció
Social "Francesc Palau", entitat molt arrelada a les parròquies del Prat des dels seus

Gràcies a la meva tasca professional puc
estar a prop d'aquells més vulnerables i és
donant-me als altres on trobo el veritable
sentit i realització de la meva fe en Déu.
Sento i visc l'evangeli quan acullo, escolto
i intento ajudar a descobrir les pròpies capacitats de cada persona. En aquests moments és quan sento que col·laboro en la
construcció del Regne, o si més no, sento
que aporto el meu granet de sorra. Tal com
diu l'evangeli Jn 5, 17 "El meu Pare continua
treballant i jo també treballo" jo sento que
no haig de parar de buscar opcions per
obrir camins a aquelles persones amb
menys oportunitats, descobrir en cadascuna de les persones l'autenticitat de la
seva vida i la seva història. És en l'autenticitat de cada persona que trobo que són
ﬁlls de Déu, per tant, terra sagrada on cal
trepitjar amb molt de compte. M'omple
molt formar part d'aquest projecte comú
amb Déu i treballar amb complicitat.
Parlant de complicitats, la meva família
sempre ha estat al darrere respectant les
meves opcions i un gran recolzament és el

meu marit Edu que ha seguit un camí molt semblant al
meu, tant a nivell de fe com professional i amb el que sento
que som els millors aliats! Ens escoltem, ens orientem, reﬂexionem plegats i compartim el mateix grup de revisió de
vida a l’ACO. Ell és molt coherent i seré. Em dóna molta conﬁança i serenor.

M'agradaria poder implicar-me encara més a la parròquia,
acompanyar grups, però reconec que em trobo en un moment de la vida on tinc la responsabilitat de dedicar-me als
meus ﬁlls petits i combinar-ho de la millor manera amb l'acció social. Em dóna tranquil·litat pensar que això serà temporal i més endavant, si tot va bé, podré implicar-me més a
fons en alguns projectes i per què no, en algun de nou.
Olivia Ortega

PREGÀRIA DEL TERCER DIUMENGE D’ADVENT. Volem,
Senyor, amb aquesta tercera espelma que encenem, que el
foc del teu Esperit encengui els nostres cors i puguem ser
llum per als altres. Dóna'ns un cor que vegi les necessitats
del nostre proïsme per compartir amb ell el millor que som
i tenim. Crema en el teu foc, Senyor, allò que enfosqueix les
nostres vides i reuneix-nos al voltant del pa compartit a la
taula comuna. Perquè anunciem la teva vinguda com a bona
i joiosa Notícia per a les persones, tan necessitats de descobrir-se en aquest infant que s'acosta. Veniu, Senyor, Jesús!

ORACIÓN DEL TERCER DOMINGO DE ADVIENTO. Queremos, Señor, con esta tercera vela que encendemos, que el
fuego de tu Espíritu encienda nuestros corazones y podamos ser luz para los demás. Danos un corazón que vea las
necesidades de nuestro prójimo para compartir con él lo
mejor que somos y tenemos. Quema en tu fuego, Señor, lo
que oscurece nuestras vidas y reúnenos alrededor del pan
compartido en la mesa común. Porque anunciamos tu venida como buena y gozosa Noticia para las personas, tan
necesitadas de descubrirse en este niño que se acerca. Ven,
Señor, Jesús!

SORTIDA A LA FIRA DE SANTA LLÚCIA. Aquest dimecres 14 de
desembre, sortint a les 16h de l’estació d’autobusos.
SESSIONS DE PARES. Pels grups de catequesi de Sant Jordi,
dilluns 12 i dimarts 13, a les 17.30h.
EQUIP DE LITÚRGIA. Reunió dimarts 13 a les 16h per a preparar les celebracions del temps de Nadal.
CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA. Seran aquesta 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.
TALLER DE CONTEMPLACIÓ. Dijous 15 a les 18.30h a la capella
de Sant Jordi.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Dijous 15 a les 19h, a la sala de
sant Pere.

CONSELL PASTORAL DE LA CIUTAT. Reunió el proper dijous
15, a les 20.30h, a la parròquia de la Mare de Déu de la
Mercè, preparant la trobada arxiprestal i plantejant criteris
pastorals compartits per a la ciutat del Prat del Llobregat.
VINE A CONÈIXER. Reunió el divendres 16 a les 17.30h.
PREGÀRIA DE TAIZÉ. A la capella de les Carmelites missioneres el divendres 16 a les 19.30h.
COL·LECTA DE NADAL DE CÀRITAS DIOCESANA. Serà el proper
dissabte 17 i diumenge 18 de desembre, a totes les misses,
a través dels sobres que podeu emportar-vos ja avui.
CONCERT SOLIDARI DES D’UGANDA. Cor Safari, dissabte 17 a
les 12h al temple de Sant Pere i sant Pau, organitzat per
Esperanzah, Parròquies del Prat i Cultura amb causa. Donatiu adults: 6€, infants gratuït.

“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”

Pilar CORPA ARAN (95), María Loreto HERNAN TEJEDOR (94), Purificación SILVAN DE DIOS (81), Rogelio
PASTOR CAMPOS (84), Francisco BENA MARTÍNEZ (73)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 18. 11.30h. Benjamina JIMÉNEZ FERNÁNDEZ.
SANT PERE I SANT PAU
DILLUNS 12. 9.00h. Albert ROVIRA. 20.00h. Lon Tayron MORENO CEVALLOS, Joaquim GRUSTAN.

DIMARTS 13. 9.00h. Isabel VIDAL PINA, Meri CLUSAS AGUILAR,
Francesc CLUSAS PASCUAL.
DIJOUS 15. 9.00h. esposos Mariano COTELA i Rosario VIVES,
Angel ARMALÉ VIDAL,
DIUMENGE 18. 9.00h. Elia PRIETO. 11.00h. Manuel PARDO VILLAMAYOR, esposos Fernando i Isabel, famílies ALCAIDELÁZARO, famílies PARDO-VILLAMAYOR, Joan SOLER FEU
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