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Caminar junts
Aquesta setmana passada hem tingut una
de les sessions de formació mensual adreçades al clergat del bisbat per als capellans i diaques de la nostra vicaria del Llobregat. El
tema de reﬂexió era “els organismes sinodals”.
La paraula “sinodal” potser no ens diu gaire
res (o sí, si hem tingut la sort de tenir una
mica de formació en les llengües clàssiques).
Sinodal prové del grec i signiﬁca “caminar
junts”.
Una de les grans aportacions del Concili Vaticà II ha estat el redescobriment i la posada
en valor de la condició de batejats: allò més
important en la vida de l’Església no és ser
laic o religiós o ordenat... és ser batejat!
Tots els batejats formem el poble que Déu
ha cridat i convocat per a celebrar i viure com
a ﬁlls i ﬁlles de Déu; és la condició que tots
compartim, sigui quin sigui el ministeri que
hem rebut en l’Església.
Aquesta condició comuna de batejats, que
ens agermana a tots, és a la vegada per cada
un de nosaltres una crida a escoltar l’Esperit
de Déu, que parla per boca de cada batejat.
Per això, el concili va promoure —entre altres
estructures— els Consells pastorals a les parròquies, com a organisme estable que es
troba periòdicament i en el qual ministres i
laics, cadascú des dels carismes rebuts, ens
ajudem mútuament a l’escolta del que diu
l’Esperit. No és, doncs, un «consell d’administració» de la parròquia sinó l’organisme
que busca i discerneix la voluntat de Déu per
a la vida d’una parròquia.
A la parròquia de la MD de la Mercè ens hem
donat tot aquest curs per a constituir el consell en aquesta etapa que començava el novembre passat. A Sant Pere i sant Pau l’actual consell ja té una trajectòria llarga de treball. També comença a tenir una tradició periòdica la trobada de consells pastorals de
les parròquies del Prat de Llobregat.
Les qüestions abordades en el darrer consell
de sant Pere i sant Pau la setmana passada
van ser el treball proposat en el pla pastoral
diocesà per aquest any, i en particular en

l’objectiu de trobar espais i iniciatives en
l’àmbit del diàleg fe-cultura, buscant maneres de ser presents en la vida social i cultural de la nostra ciutat; també una reﬂexió sobre les accions i iniciatives que podem dur a terme en tota aquesta qüestió
dels refugiats que tant sofriment comporta per a milers de persones, l’atenció a
les persones ancianes i malaltes de la
nostra comunitat parroquial quan se’ls fa
difícil l’assistència a l’eucaristia dominical
i ﬁnalment l’ús dels recursos econòmics
de la nostra parròquia, les despeses de les
activitats pastorals i els ingressos que les
fan possibles, presentant els comptes de
l’any 2016. Són qüestions en les que volem
ajudar-nos els uns als altres a “aﬁnar” els
criteris evangèlics per dur-les a terme.

També el consell pastoral de les parròquies de la ciutat és el lloc on es va parlar
de la coordinació entre les diverses comunitats cristianes i s’ha va validar la remodelació dels horaris de les eucaristies i
d’atenció al despatx abans de fer-lo públic
i començar-lo a aplicar. No va ser, doncs,
una decisió dels capellans sinó un exercici
de discerniment que vam fer conjuntament amb els consells, donant prou temps
perquè tothom pogués expressar-se i manifestar el seu parer alhora que escoltava
el parer dels altres. Era un autèntic exercici
de sinodalitat, de responsabilitat compartida, cadascú des del seu lloc però buscant
el bé de tots. Va molt més enllà d’una democràcia, on es decideixen les coses per
majories que «guanyen» i minories que
«perden».
Josep Torrente

CLERGAT DE L’ARXIPRESTAT DE BRUGUERS. Reunió el proper
dimecres 25 de gener a l’ermita de Bruguers.

GRUP SALMÓ. Reunió el proper diumenge 29 a les 12h a la

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Propera sessió el dimecres 25 a

III VOLTA SOLIDÀRIA. Organitzada pel Consell Esportiu i al-

les 19h a la sala de sant Pere de la parròquia de Sant Pere i
sant Pau.

tres entitats, entre les que hi ha Càritas diocesana de Sant
Feliu de Llobregat, a la que es destinarà la recaptació de les
inscripcions. Serà diumenge vinent, 29 de gener, a les 10h.

APROXIMACIÓ ALS PROFETES. Sessions d’aprofundiment

bíblic, el proper dijous 26 a les 19h al col·legi de les Carmelites Missioneres.
CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ D’ADULTS. Reunió el proper di-

jous 26 a les 20h a la parròquia de Sant Pere i sant Pau.
VINE A CONÈIXER. Reunió el proper divendres 27 de gener a
les 17.30h a la sala sant Pere. Aquest divendres comencem
un nou bloc de temes sobre la vida cristiana (fitxa 19:
L’home nou).
COMUNITATS LAÏCALS I COMUNIÓ DIOCESANA. Jornada orga-

nitzada per la Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar
de les diòcesi catalanes al Seminari de Barcelona, el proper
dissabte 28 de les 10h a les 16h. Si algú vol participar-hi que
ho comuniqui —màxim dilluns— a Mn. Josep Torrente per fer
la inscripció i poder-hi anar junts.

sala de Sant Pere.

L’ATENCIÓ ALS ANCIANS I MALALTS DE LA COMUNITAT. En el
darrer Consell pastoral de sant Pere i sant Pau, després de
parlar-ne extensament, fèiem aquest doble subratllat:
d’una banda, si coneixeu persones grans o malaltes que volen ser visitades o volen que els portem la comunió, feunos-ho saber; o bé els mossens o alguna altra persona estem disposats i contents de poder fer aquest servei. També
vosaltres mateixos, si temporalment per una malaltia no
podeu participar de la vida parroquial, o esteu hospitalitzats
un temps i voleu que us portem la comunió i us vinguem a
visitar.
D’altra banda, també ens hem proposat de fer una celebració comunitària del sagrament de la unció dels malalts (mal
anomenada «extrema unció») un dels diumenges de pasqua d’aquest any. Ja l’anunciarem oportunament.

SANT PERE I SANT PAU. Lucia SÁNCHEZ ALONSO de Aurelio i Yolanda, Marc DOMINGUEZ FERRER de José Manuel i
Montserrat.

“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”

Josep SERRA AGUSTÍ (71), Lorenzo PUENTES LUJÁN (67), Manuel GÓMEZ MURTO (87), Antonio MALDONADO MATURANA (95), Mercedes CHAMORRO YAGÜE (86), Dolores HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (82), José MORENO CASTRO (79), José
FRÍAS URBANO (83), Paulino MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (74), Maria Esther PEREYRA ROBLEDO (85), Ana TEJERO PATIÑO
(62), Jorge SIMÓN REVERTE (80), Maria IBARRA AUTILLO (84), Antonia JIMÉNEZ JIMÉNEZ (89), José GARCÍA RODRÍGUEZ (89), Elvira TORRENS RILLO (89), Joaquín GÓMEZ ROMERO (64).

SANT PERE I SANT PAU
DILLUNS 23. 20.00h. Teresa BRUNET VILANOVA.
DIMECRES 25. 9.00h. Maria DALMAU.
DIVENDRES 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS, Josep CADEVALL.

DISSABTE 28. 20.00h. Mariano GARCÍA MARTÍNEZ, Joan PARÉS
I Madrona ROSELL, família BLANCO GARCÍA, família VARA DEL
CAMPO, família COMPANY-SOLÁ.
DIUMENGE 29. 9.00h. Josep PORTILLO, famílies MONÉS-ALBET,
famílies VILÀ-BAIGES, Encarnació COCA. 12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, Rafael ADELL, Anunciación LAFITA, Santiago SÁNCHEZ i Margarita ULLOA, Gloria i Ester ADELL LAFITA,
Maria Ester BARRIOS, José BARRIOS i Pilar.
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