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La no violència:
un estil de política per la pau
Aquest primer dia de gener, en el marc litúrgic de la festa de Santa Maria Mare de Déu,
celebrem la 50a jornada mundial de la pau,
instituïda per Pau VI.
En la primera jornada ja aﬁrmava que «la
pau era la línia única i veritable del progrés
humà, i no les conquestes violentes o les repressions portadores d’un fals ordre civil».

«perquè de dins, del cor de l’home, surten
els pensaments perversos». Davant
d’això, ell ofereix una resposta radicalment positiva: predica incansablement
l’amor incondicional de Déu que acull i perdona, i ensenya els seus deixebles a estimar els enemics i a parar l’altra galta.
Ser avui veritables deixebles de Jesús sig-

Malauradament aquelles paraules escrites i pronunciades fa cinquanta anys no han perdut vigència sinó que són de plena actualitat. El missatge per aquesta jornada del papa Francesc és, en
aquest sentit, molt il·luminador.
Certament hi ha dues maneres
oposades de construir la societat:
la pau o la violència. I el resultat
de l’opció per la violència està plenament a la vista, no només en
l’esfera internacional, provocant
misèria, destrucció de cases, pobles i ciutats,
dolor i mort... sinó també al nostre voltant,
quan no sentim com a propis els sofriments
i neguits de tanta gent que viu entre nosaltres, o potser a la nostra mateixa família.
En canvi, les conseqüències de l’opció per la
pau són positives i permeten el veritable
progrés. A escala internacional i entre les
persones que coneixem i convivim.
Se’ns demana pregar i viure perquè els nostres sentiments i valors personals més profunds es conformin a la «no violència», perquè l’amor fratern guiï la nostra manera de
tractar les altres persones, els altres col·lectius, les relacions internacionals, perquè les
víctimes de la violència vencin la temptació
de la venjança i es converteixin en protagonistes de processos de reconciliació, assumint el dolor viscut al passat com un estímul
per construir el futur «d’una altra manera».
Ni la història de Jesús no va quedar exempta
de violència. Ell ens va ensenyar que el veritable «camp de batalla» és el cor humà,

niﬁca acceptar també la seva proposta de
la «no violència», que no és un «rendir-se»
davant del mal sinó un vèncer el mal a còpia de bé.
I aquest no és només un patrimoni de l’Església, sinó que ho és de gran part de la
humanitat; ho és d’altres confessions religioses; «cap religió no és terrorista, la violència és una profanació del nom de Déu»
ens recordava el papa el passat octubre.
«Només la pau és santa, només la pau, no
la guerra».
Però aquest treball per la pau que voldríem
veure fructiﬁcar en l’àmbit internacional,
ha de començar necessàriament en l’àmbit més personal, en l’àmbit de la família,
ha d’arrelar en una experiència de vida i
amor compartit i incondicional amb els de
casa meva, ha de partir d’una història personal on els desacords i els conﬂictes —que
sempre hi són— són superats amb el diàleg, el respecte, la recerca del bé de l’altre,
la misericòrdia i el perdó.
Josep Torrente

HORARIS DE L’EUCARISTIA. Aquest diumenge inaugurem
els nous horaris de l’Eucaristia al Prat. Mantenint el nombre
de celebracions s’ha redistribuït l’horari per a poder-les
atendre bé, sense presses, tant en el present com en un futur no gaire llunyà en què certament hi haurà “menys
mans”. És veritat que demana per part de tothom l’esforç
d’adaptació, però els fa més racionals i permet als preveres
fer altres activitats pastorals especialment el diumenge.
També les misses vespertines de dilluns a divendres s’han
situat totes a les 20h i n’hi ha —mirant el conjunt de parròquies— tots els dies de la setmana (fins ara el dijous no n’hi
havia enlloc i unes eren a les 19h i altres a les 20h).
HORARIS D’ATENCIÓ AL DESPATX PARROQUIAL. No han va-

riat a la parròquia de sant Pere i sant Pau (dilluns i dimecres
de 18h a 20h i divendres de 10h a 12h) però s’han ampliat a
la MD. de la Mercè, que ara té despatx parroquial tots els
dimarts no festius, de 18h a 20h, a la sagristia del temple.
SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA. És una festa important en el

calendari cristià, i per això les misses seguiran l’horari dels
diumenges; és a dir, dissabte misses anticipades a les 19h a
la MD. De la Mercè i 20h a Sant Pere i Sant Pau, i el dia de

reis a les 9h i les 12.30h a Sant Pere i sant Pau, a les 11h a la
MD. De la Mercè i a les 12.15h a Sant Jordi.
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE DESEMBRE. En escaure’s el

primer divendres de mes la festivitat de reis, la missa per
tots els difunts de desembre serà el divendres 13 de gener,
a les 20h. a Sant Pere i sant Pau.
GRUP SALMÓ. Hi ha reunió el proper diumenge 8 de gener a
les 12h a la parròquia de Sant Pere i sant Pau.
GRUP PER A JOVES DE 3r i 4t D’ESO. El posem en marxa el

proper divendres 13 de gener, i serà un grup que permetrà
fer la catequesi per a participar en el sagrament de la confirmació. Podeu demanar més informació al correu electrònic de la parròquia.
INGRESSOS EXTRAORDINARIS. En pocs dies farem públics

els comptes de la parròquia de l’any 2016. Aquests dies de
Nadal hi ha hagut tres aportacions extraordinàries que
agraïm molt. El donatiu de la Coral Lo Llobregat de les flors
(142,50€) que també va acompanyar els cants de la Missa
del dia de Nadal a les 11h, les capelles de la sagrada Família
(1530€) i el producte de la Tómbola de Nadal (700€). Moltes
gràcies!

Saúl MAYA RAYO

“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”

Norberto MARTÍNEZ MORENO (66), Sebastián SÁNCHEZ SÁNCHEZ (79), Rosario PEREA TORRES (76),
Manuel ESCOBAR SÁNCHEZ (80), Dolores MESAS MESAS (74), Rafaela MEMBRIVES SÁNCHEZ (86), Dolores LÓPEZ
PARDO (95), Dolores FERNÁNDEZ NÚÑEZ (74), Maria Carmen VILAR RODRÍGUEZ (71), Ana Maria DÍAZ TUGORES (82),
Esperanza RAMOS PÉREZ (90)

SANT PERE I SANT PAU
DILLUNS 2. 9.00h. Antonio RODRIGO i famílies
DIMARTS 3. 9.00h. Francisco MATEU i Ana VIDAL
DIVENDRES 6. 9.00h. famílies PAU-ELGUERA, família ÁLVAREZ. 12.30h. esposos Josep COROMINA I Dolors ALIBES.
DISSABTE 7. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 8. 12.30h. famílies MARIMÓN-PEDROSA, Francisco
PEDROSA i María MUNNER.
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