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Retornar al ritme de pregària
Som a pocs dies de començar el temps de
quaresma. Dissabte i diumenge que ve se celebra arreu el carnestoltes i el proper 1 de març
és dimecres de cendra.
Per això recupero aquí un articlet del P. Jesús
Renau que vaig llegir fa unes setmanes sobre
la importància de la pregària.

Hem tingut uns dies de vacances, o hem
anat de viatge, o potser anem tan atabalats
que hem perdut el ritme de pregària. Teníem
un ritme més o menys normal de pregar de
forma regular. Segurament una estona al
matí, potser al migdia, o a la nit. Ens anava
bé, ens ajudava a anar escoltant la Paraula,
a fer una certa revisió de vida personal i a reﬂexionar sobre la presència del Senyor. Li
encomanàvem altres persones i ﬁns ens deixàvem impactar pel que està passant a prop
i lluny nostre.
Hem perdut el ritme. En el fons de nosaltres
voldríem tornar a la normalitat de la nostra
relació amb Déu. El trobem a faltar. No és
que Ell ens amagui la seva presència. Al contrari, Ell és molt a prop. Tan a prop que és
més interior a nosaltres del que nosaltres
imaginem o pensem.
No ens cal fer una gran disquisició, un recés
de quatre dies o anar a consultar una persona que ens pot donar hora per d'aquí a una
setmana. Tot això podria allargar massa
l’espera i aniríem tirant a mitja marxa. Tot és
començar, sí, començar ara mateix decidint
que avui, o màxim demà, sense escarafalls

ni grans conversions o inacabables dubtes
i revisions, ens deixem d’històries i li diguem al Senyor: “Ja veus com vaig, però
aquest parèntesi no durarà. Avui començo.”
Tampoc ens hem de fer grans il·lusions de
no tornar a perdre mai més el ritme normal

de la nostra relació amb Ell. Sabem de
quina pasta estem fets i per tant tornarem a recuperar el ritme normal de pregària tantes vegades com faci falta. Humilitat, si us plau, i decisió, si us plau.
Són tres, entre altres, les raons que ens
aconsellen recuperar el ritme. De menys a
més important, les podríem enumerar així.
Primera, necessitem la pregària per ajudar
el nostre equilibri personal i espiritual. Segona, ens ajudarà a millorar les nostres relacions i responsabilitats. Tercera, és Ell
qui ens invita a participar de la seva Paraula i del seu Amor, i ens crida a fer-lo
present a la nostra vida personal i relacional.
Deixem-nos, doncs, de romanços, i recuperem el ritme. Siguem realistes. Segurament no podem fer tres hores de meditació en els dies laborables, ni tampoc en els
caps de setmana. No és una qüestió de
temps, sinó un tema del cor.
Jesús Renau

ACOLLIDA DE GRUPS. Aquest cap de setmana acollim a les
sales parroquials un grup d’infants de 1r i 2n d’ESO de l’AE
Montserrat Xavier.

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. La propera reunió és dimecres
22 de febre a les 19h a la parròquia de sant Pere i sant Pau.

VOLEM ACOLLIR. La parròquia com a entitat i moltes persones a títol individual ens hem adherit a aquesta campanya
que aquest dissabte 18 de febrer convoca una gran manifestació per a reclamar una major sensibilitat i diligència als
responsables polítics en l’acollida de refugiats.

hi ha reunió a la sala de sant Pere.

JORNADES DE FORMACIÓ I ESPIRITUALITAT. De dilluns 20

fins a dimecres 22, per als mossens de la diòcesis de Sant
Feliu de Llobregat. Se suspendran les misses a les Carmelites Missioneres de dimarts 21 i dimecres 22, però es mantindran totes les altres a les parròquies (9h i 20h). El dimarts 21 també se suspendrà el despatx parroquial a la parròquia de la MD de la Mercè.
VINE I VEURÀS. Propera sessió aquest dimarts 21 de febrer

VINE A CONÈIXER. Aquest proper divendres 24 a les 17.30h
JORNADA DE CONSILIARIS DE L’ACO. Serà el proper cap de

setmana (divendres i dissabte) a la casa d’exercicis de Betània —Cornellà—, amb el tema central de la vocació i
l’acompanyament de les vocacions dels militants.
GRUP DE FAMÍLIES JOVES. Reunió el proper diumenge 26 de

febrer a les 12h a la parròquia de sant Pere i sant Pau.
CÀRITAS INTERPARROQUIAL DEL PRAT. Aquesta setmana
passada la junta es va reunir amb el director de Càritas diocesana de sant Feliu de Llobregat per a completar els passos de constitució de la Càritas interparroquial del Prat de
Llobregat integrada en el conjunt de la Càritas diocesana.
HAN DEMANAT PER CASAR-SE. Jonatan RODRÍGUEZ RAUET
amb Anna Kaszubowska el proper 29/7.

a les 19.30h a la capella de sant Jordi.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
El 12 de febrer a les 12.30, Nayra SALA SANCHÍS de Ismael i Cristina, Enzo LORENTE GARCÍA de Miguel i Sara i Martín
REQUENA PEDRERA de Juan Manuel i Carla.

“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”

Blanca SIMÓN ALTERO (79), Ángeles GÓMEZ FERNÁNDEZ (92), Maria Presentación HIDALGO ROMERA (85), Adoración
ARENAS BLANCO (91), Hermínia MÉNDEZ LÓPEZ (84), Carmen PEDROCHE PLAZA (97)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DIMARTS 21. 20.00h. Encarnación HERRERA GALINDO, Félix LÓPEZ CRUZ, Maria PORCEL REQUENA.

DIVENDRES 24. 9.00h. Laura DÍAZ.
DISSABTE 25. 9.00h. Vicenta ORENGA. 20.00h. Jorge EZCURRA
i Pilar GIL, famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 26. 9.00h. Josep PORTILLO. 12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS
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