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Sembrar la llavor de l’Evangeli
Quan miro cap enrere, recordo aquells moments i circumstàncies que a poc a poc em
van portar, gairebé sense adonar-me, a continuar el meu camí cristià, però aleshores
des d'una crida diferent, una crida a la vocació matrimonial.
Vaig néixer a un poble de la Siberia Extremeña província de Badajoz, on vaig viure ﬁns
els 22 anys. De família cristiana, practicant y
compromesa amb la paraula de l’evangeli
van saber transmetre’m amb la seva perseverança i sobre tot amb el seu exemple un
ensenyament en valors que han sigut els pilars on s`ha anat construint la meva vida
com a persona i com a cristià. Amb 17 anys
vaig començar treballar aprenent l’oﬁci de
fuster (que des de petit m’havia entusiasmat ) i que actualment continuo exercint.
Tota la meva vida he estat vinculat d’una
manera o d’una altra a les parròquies on he
viscut. Des de la meva infantesa fent d’escolà, passant per grups de joves, fent catequesi, col·laborant en activitats diverses, a
Càritas, litúrgia etc... I aquí al Prat he continuat el meu compromís cristià de ser presencia activa i generosa en les tasques que
es demanen, actualment col·laboro amb el
grup de vine i veuràs, al grup de matrimonis,
en la litúrgia i en diverses activitats, tot i
que a vegades el temps no dona per a més.
No tot el meu camí com a cristià ha estat pla
i sense diﬁcultats, us mentiria. Recordo
l’etapa d’adolescència i començament a la
joventut on la meva vida va experimentar
molts canvis, encara que sense ser d’alleujament i desconnexió amb Déu, em sentia una
mica oblidat per Ell, com si en aquells moments no m’escoltés, però jo amb humilitat
i conﬁança vaig continuar agafat a la meva
fe. Al cap d’un temps vaig comprendre que
Deu mai ens deixa, malgrat que trobem moltes diﬁcultats als nostres camins.
La crida a la que feia referència al principi va
començar a l'estiu de 1992, quan vaig conèixer una noia del Prat (la que ara és la meva
dona) que estiuejava al meu poble. Aquesta

trobada va ser el punt de partida d'un
canvi molt important en la meva vida, perquè poc temps desprès començaria a consolidar-se un festeig en la distancia que va
durar ﬁns que 3 anys desprès vaig decidir
venir a viure al Prat, deixant enrere les meves arrels: família ,amics, treball... No em
va ser fàcil començar de nou per aquestes
terres, i aleshores més que mai vaig buscar un recolzament en Déu que en aquells
moments no trobava en les persones.
Aleshores vam començar a lluitar per continuar endavant en aquest projecte que el
Senyor ens havia conﬁat, el de formar una
família.

Jo vaig trobar feina, dos anys més tard
vam trobar habitatge, i a poc a poc s’anava
consolidant aquest amor que culminaria a
l’abril del 1998 en el nostre casament. Als
4 anys següents el Senyor ens va beneir
amb dos ﬁlls que van ser la nostra alegria
i ens van omplir de satisfacció com a pares
i com a cristians. Tots aquests anys ﬁns
ara hem fet present Déu enmig d’aquesta
família sembrant la llavor de l’evangeli en
el cor dels nostres ﬁlls per a que siguin
portadors del seu ensenyament en el caminar de cada dia.
En aquests moments Déu segueix essent
el centre de la meva vida, la seva crida està
molt present i renovada en mi. Vull continuar aportant el meu granet de sorra per
fer viva la presencia de Déu en aquesta societat on sembla que Ell està oblidat.
Manuel Carrasco

QUART DIUMENGE D’ADVENT. Et necessitem, Senyor, a
Tu, Llum que il·lumina tota persona, per recórrer pels camins que ens condueixen a Tu. Les nostres llums t'esperen,
carregades amb l'oli del millor que som. Que t’il·luminem,
com Maria, amb les nostres paraules i obres per encendre el
món amb la teva llum. Perquè tota la humanitat entoni un
cant d'esperança. Veniu, Senyor, Jesús!

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO. Te necesitamos, Señor,
a Ti, Luz que ilumina toda persona, para recorrer los caminos que nos conducen a Ti. Nuestras luces te esperan, cargadas con el aceite de lo mejor que somos. Que te ilumina,
como María, con nuestras palabras y obras para encender el
mundo con tu luz. Para que toda la humanidad entone un
canto de esperanza. Ven, Señor, Jesús!

FESTA DE NADAL CPS FRANCESC PALAU. Serà a la Cripta i els

propera pasqua. Agafeu el fulletó que trobareu a les taules
de l’entrada per a més informació.

locals de sant Pere i sant Pau, aquest proper dimarts 20 a
les 16h.
VINE I VEURÀS. Sessió aquest proper dimarts 20 a les 19.30h

a sant Jordi.
CANTATA DE NADAL. Organitzada per l’escola Mare de Déu

del Carme, el matí del proper dijous 22 de desembre, a l’església de sant Pere i sant Pau.
FESTA DE NADAL DE LES CATEQUISTES. Aquest proper dijous

22 a les 19h, a la parròquia de Sant Pere i sant Pau.
INICI DE LA CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ PER ADULTS.

Aquest proper dijous 22, a les 21h, primera reunió del grup
d’adults per a rebre el sagrament de la confirmació aquesta

EL POEMA DE NADAL. Divendres 23, a les 20.30h, recitació
amb imatges del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Teatre Modern. Els donatius que es facin seran a benefici de Càritas interparroquial del Prat del Llobregat.
MISSES DE NADAL. Misses familiars de vigília a Sant Cosme
i sant Damià a les 18h, a la MD de la Mercè 19h, a sant Pere
i sant Pau 19h. 0h. Missa del Gall a Sant Pere i sant Pau.
Misses del dia de Nadal amb l’horari de tots els diumenges.
Agafeu el full dels horaris de Nadal.
COL·LECTA DE CÀRITAS NADAL. Aquest dissabte i diumenge
amb els sobres que trobareu a l’entrada del temple.

Haley SILVA GARCÉS, Valentina MARTÍNEZ MOLINA

“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”

Francisca PÉREZ GÁMEZ (75), Juli MIRALLES PORCAR (77), Antonio RODRÍGUEZ TORRES (73), Atilano CALVO
RUIZ (79), Eugenia COSANO SÁNCHEZ (80), Josefa FARRÉS ALSINA (88), Maria Elvira MARTÍNEZ (90), Luís ABOS CLAVER (90), José Maria GARCÍA GOÑI (86), Maria Purificación CÍVICO LUQUE (86)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 24. 19.00h. fam. SAN MARTÍN - VIGO
SANT PERE I SANT PAU
DIJOUS 22. 9.00h. Josep CASTELLVÍ COSTAN, José MARTÍNEZ,
Mª Paz MARTÍNEZ.
DISSABTE 24. 9.00h. Maria Immaculada BLANCO DE ORTEGA.
19.00h. Miquel SOBERANAS, Josep BORRÀS, Àngels CISA.
0.00h. esposos Jaume ROSELL i Gertrudis CASAS, Elisa FLORES,
Joaquim FORÉS i famílies, Enric FORÉS, Maria ROJO GARCÍA, Artur CODINA, Francesc RIBA i Dolors BUSQUETS, famílies SIGALÉS-COMPANY, Pere SARDÁ i Lola BOIXADERA, Conxita RIBA i el
nen Jaume, Rubén RUIZ GARCÍA i famílies.

DIUMENGE 25. 9.00h. famílies FARRÉS-VIÑALS, Artur CODINA,
Josep DOMINGO BUHILS, Pau ELGUERA, Josep PORTILLO, famílies LAGARRIGA-ÁLVAREZ, famílies LAGARRIGA-PAU, Juanita
LAGARRIGA PAU, Jaume FARRÉS, Agustina VIVES BORRÁS, Valentí MOLAS i Josep CORBERA, Josep MESTRES, Joan MONLEÓN
i Josefina PUIIG, Pepita BOI. 11.00h. Vicente i Victor PERIS, Octavio DALMAU, Josep DALMAU i Josefa BERNAL, Pere TARRIDA,
Palmira VIDAL, esposos Victor RIBAS i Evangelina PI, Nativitat
TARRIDA, Madrona GELABERT i Ramon RIERA, Victor RIBAS,
Joan ESCUDER i Juana ALEGRE, Emilia ÁLVAREZ, Primitiu CODINA, Josep MESTRES i Juanita LAGARRIGA, Jaume FARRÉS, Josep Mª TARRIDA, famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, Felisa
ACERO, Maria del Carmen SOS, Isabel VIDAL PINA, Concepción
QUEROL. 20.00h. Manuel NIELFA CÁRDENAS, Manuel NIELFA
CÁRDENAS i Eusebio NIELFA DONOSO, Eugenio NIELFA DONOSO.

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

