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Els dons de l’Esperit,
coronació de la Pasqua
Amb la festa de la Pentecosta coronem els cinquanta dies de celebracions pasquals que van començar amb la Vetlla de
pasqua el dissabte 15
d’abril passat
a la nit encenent el ciri
del foc nou
davant l’església i que
culminem
aquest diumenge amb
la celebració
dels dons de
l’Esperit als
deixebles.
I en aquesta
festa rebran
el sagrament
de la conﬁrmació una
colla de joves
i adults de
les parròquies del Prat. És un
punt important de la seva vida
cristiana, l’acabament del procés
d’iniciació cristiana que formen
els sagraments del baptisme, la
conﬁrmació i la participació en
l’eucaristia.
Rebre la conﬁrmació clou per a ells el procés
d’iniciació cristiana i els empeny a desplegar
la seva vida cristiana amb la força de l’Esperit Sant rebut. Aquest és el sentit –no sempre ben comprès– d’aquest sagrament.
La tradició popular fa d’aquest sagrament el
moment del compromís dels joves que han
fet un itinerari de reﬂexió i aprofundiment
de la seva fe. Però parlar de conﬁrmacions
només com a “compromís” seria un empobriment molt gran d’aquesta celebració: per
fer possible el nostre compromís de vida i acció veritablement evangèliques hi ha d’haver

el do previ de la força i la llum de Déu que
és el seu Esperit.
Un do de l’Esperit que agafa formes molt
diverses, que dona llums i capacitats diferents a cada un, perquè l’Esperit és qui fa
possible la veritable unitat en la
gran pluralitat que hi ha dins de
l’Església.
Hi ha, però, un senyal que ens fa
conèixer que aquesta pluralitat de
sensibilitats i capacitats és fruit de
l’Esperit de Déu i no un sectarisme
o una dèria nostra: els dons de l’Esperit de Déu a la seva Església són
per al bé de tots. Aquest és un criteri de discerniment important a
l’hora de viure els carismes i dons
en l’Església.
Recordem
aquella imatge
de sant Pau:
l’Església
és
com el cos
humà: té molts
membres, i el
que fan uns no
ho poden fer els
altres, però el
que fa cada
membre de cos
és per al bé de
tots.
Així actua l’Esperit en
l’Església, i així voldríem viure la comunitat el do de l’Esperit a
aquests que són conﬁrmats: que no ens inquietin estils i formes
diferents de les nostres, però que sapiguem
demanar-los
que allò que fan sigui
sempre per al bé de
tota la comunitat.
Josep Torrente Bruna

UNCIÓ DELS MALALTS. Aquest diumenge 4 de juny, dins de

la missa de les 12.30h a la parròquia de sant Pere i sant Pau
rebran el sagrament de la unció dels malalts un grup de feligresos de les parròquies del Prat.
DILLUNS DE PASQUA GRANADA. És un dia festiu al Prat de

Llobregat. Per això no hi haurà missa ni a les 7.20h ni a les
20.00h. Només n’hi haurà a les 9.00h.
EUCARISTIES DE FINAL DE CURS DEL COL·LEGI MARE DE DÉU
DEL CARME. Aquests propers dimecres a les 11.50h i dijous

8 a les 12.10h.
ROMERIA A MONTSERRAT. Aquest proper cap de setmana hi
haurà la romeria de les parròquies del Prat a Montserrat. Hi
ha multitud de maneres de participar-hi. Encara està oberta
fins dimecres 7 la possibilitat de pujar el dissabte en autocar
(8.00h – 20.00h) i el diumenge (8.00h – 17.30h). També la
possibilitat de pujar a peu (sortida divendres 9 a les 19.30h

de Sant Pere i sant Pau). Mirem de trobar cada un la manera
més adequada per a participar-hi.
CORPUS AL PRAT. Serà el diumenge 18 de juny. Des del matí

hi haurà la confecció de les catifes a la plaça de la Vila,
Jaume Casanovas, Doctor Martí Julià i Ferran Puig i davant
de l’Església de sant Pere i sant Pau. La celebració serà a les
19.00h per començar tot seguit la processó de Corpus.
ACTIVITAT ESTIU PER A ADOLESCENTS I JOVES. Pels nascuts

entre els anys 1999 i 2003. Del 10 al 14 de juliol. Ruta del
Císter amb joves de la diòcesi. Caminar, conviure, conèixer,... Preu: 50€. Informació i inscripcions a la rectoria.
VIATGE DE L’ESTIU A LISBOA I FÀTIMA. Del 3 al 8 de juliol,
conjuntament amb la parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat i Mn. Josep Maria Domingo. És un pelegrinatge a Fàtima i Lisboa en el que també es visitarà Coimbra, Aliustrel, Nzaré, Batalha i Óbidos.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 27 de maig a les 13.30h Khaleesi TARIRA CABRERA de Orly Alberto i Alba Pilar. A les
18.00h Maria PÉREZ MORENO de Carlos i Estefania, Martina OLIVA MARTÍNEZ de Manuel i Silvia, Sergi-Javier TRASIERRA ESCOBOSA de José Antonio i Estefania, Mateo i Martina CABALLERO DEL POZO de Montserrat, Ariadna MASSONS FONTALBA de Jordi i Maria, Jack RUEDA DELGADO de Maria. SANT PERE I SANT PAU. El 27 de maig a les 18.00h
Hugo POZO GARCÍA de Miguel Ángel i Yolanda

“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”

Evaristo TORRES CASAS (87), Carmen GRANDE SIERRA (94), Rosario MOLINA CALER (85), Hilario ÁLVAREZ IGLESIAS
(80), Pilar BUSQUETS GIBERT (88)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DIUMENGE 4. 11.00h. Eduardo CANO GONZÁLEZ.

DISSABTE 3. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.

DIVENDRES 9. 20.00h. José REY i Maria Rosa REY

DIUMENGE 4. 9.00h. Sergi PEJOAN, Joan MARTÍ, Albert ROVIRA,
famílies MERINO-DELGADO, famílies PRADO-DE LA ROSA.
DIVENDRES 9. 9.00h. Roc MAS.
DIUMENGE 11. 9.00h. Trinitat ORRADRE, Antonio CARO, famílies
INÉS-CONDE i CONDE-RIERA
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