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Montserrat, casa d’oració
Aquest cap de setmana les parròquies del
prat pugem a Montserrat en Romeria. És la
85a edició, enguany amb dos accents, un de
propi (el treball de consolidació i de coordinació de les parròquies del Prat) i un de montserratí: enguany Montserrat celebra els 425
anys de la consagració de l’església nova (2
de febrer de 1592).

espai de silenci i de serenor i també no tenir por d’adoptar les actituds i posicions
corporals adients i que ajuden a fer viva la
pregària i la participació en la litúrgia.
Fem nostres les paraules del salm 140:
“Que el meu prec pugi davant vostre com
l’encens; alço aquestes mans com l’ofrena
del capvespre”.

Aquesta efemèride ens permet posar l’accent pastoral en el lloc central de la vida religiosa i de fe que és viscuda per la comunitat
monàstica i pels pelegrins i ﬁdels que diàriament pugen a Montserrat.
Ja sabem que Déu no habita en temples i
cases i que el podem pregar i lloar a tot
arreu i en tot moment. Però, per la nostra
condició humana, necessitem esdeveniments, moments concrets de la vida,
llocs físics, ritus i actituds corporals que
ens ajudin i facin possible l’expressió
conscient de la nostra fe.
L’església, l’ediﬁci material, és la casa
de Déu i per això esdevé la casa d’oració. És “casa de Déu”, però sobretot
és “casa dels creients, de la comunitat cristiana”. Perquè allà on n’hi ha
dos o tres de reunits en nom de Crist,
allà hi ha Jesús. De fet, però, la casa de Déu
és la comunitat cristiana reunida per la pregària i en comunió de fe i de caritat.
L’església, el temple, és el lloc habitual de la
comunitat i ofereix diferents elements que
fan que sigui casa d’oració: és el lloc de la celebració dels sagraments, el lloc d’escoltar la
Paraula de Déu i les exhortacions dels ministres sagrats, el lloc del cant dels himnes i
salms, el lloc que ens recorda la comunió del
sants a través dels diferents altars i imatges
que sovint hi trobem i el lloc del recolliment
i de la pregària personal.
Aquest darrer aspecte no és exclusiu del
temple: a l’evangeli, Jesús, per evitar la hipocresia i la vanaglòria dels homes, recomana
de tancar-se sol, en el lloc més amagat, perquè només Déu ens pugui veure (Mt 6, 6).
Per això, cal procurar crear en el temple un

Oració, pregària, súplica, contemplació del misteri
de Déu, lloança:
aquestes paraules
i conceptes ens
diuen les diferents formes que
pot prendre
l’oració,
sempre
amarada de fe i d’agraïment i de comunió
amb els germans
Centre de coordinació pastoral
del monestir de Montserrat

REUNIÓ DE TREBALL SOBRE EL SÍNODE. Aquest proper dilluns

a les 19h, reunió de treball per a respondre algunes preguntes
del qüestionari de preparació del sínode “Els joves, la fe i el
discerniment vocacional”.
REUNIÓ DE FORMACIÓ DEL CLERGAT A SANT FELIU. Aquest

proper dimarts a la Casa de l’Església, per cloure el curs 201617.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió aquest proper dimecres 14

a les 18.00h a la sala de sant Pere.
CONSELL PASTORAL DE SANT PERE I SANT PAU. Reunió
aquest proper dijous a les 18.00h a la sala sant Pere. A més de
les qüestions relacionades amb el final de curs i la celebració
de sant Pere i sant Pau, també dedicarem una estona al treball
de les qüestions del sínode.
CELEBRACIÓ DELS 25 I 50 ANYS DE MATRIMONI. Tal com és
costum a Sant Pere i sant Pau, celebrarem junts les noces d’or

o de plata a l’eucaristia de la festa, el 29 de juny a les 19h.
Aquells matrimonis que els heu celebrat o els celebrareu dins
del 2017, feu-nos-ho saber.
DINAR DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS. Serà a la sala de sant Pau
aquest proper divendres 16 a les 14.00h.
FINAL DE CURS DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Serà

aquest proper cap de setmana.
CORPUS AL PRAT. Serà diumenge vinent, 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.

SANT PERE I SANT PAU. El 3 de juny a les 12.00h Ona FURIÓ GARCÍA de David i Vanessa. A les 17.00h India LOZANO LOZANO
de Noel i Lydia. El 4 de juny a les 13.30h Alexia FUSTÉ SÁNCHEZ de Rubén i Sheila, David SANTIAGO CAMACHO de David i
Alba Maria, Maria ARANDA CASTILLA de Enrique Manuel i Maria José, Gaia ALONSO JIMENA de David i Verónica, Pol SÁNCHEZ
MACÍAS de Sergio i Jessica i Helena GONZÁLEZ ZAPATA de Mauricio i Laura.

SANT PERE I SANT PAU. El 3 de juny a les 20.00h Berta LOYÁCONO DEL MORAL, Maria CARRASCO PÉREZ, Clara GONZÁLEZ
RUIZ, Maria del Carmen MESA HERNÁNDEZ, Ramon FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Amparo FERNÁNDEZ LENIS, Luciano Martín
PAREDES LÓPEZ, Martina Micaela PAREDES LÓPEZ, José Luís MONTERO SÁNCHEZ.

SANT PERE I SANT PAU. El 4 de juny a les 12.30h, Margarita BUSQUETS, Alfonsa SEGURA, Mª Teresa VIDAL, Nuria CALVÓ,
Adela PASCUAL, Juan José CHERTA, Gloria DEL POZO, Dolores RUIZ, Ana GÓMEZ, Maria Teresa JANSA, Magdalena RIAÑO, Ana
GONZÁLEZ, Conxita PEJOAN, Isabel GIL, Sara DE ARRIBAS, Maria RODRÍGUEZ, Maria HUGUET, Joan COLOMINAS i Montserrat
VENTURA.

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

SANT PERE I SANT PAU

DIMARTS 13. 9.00h. Antoni TRAGÁN.

DIUMENGE 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA, Antonio CARO, Trinitat ORRADRE. 12.30h. Gloria, Ester i Teresa
ADELL LAFITA, Anunciación LAFITA, Maria Ester BARRIOS, Rafael ADELL, José BARRIOS. 20.00h. Mariano LACALÁ, Maria NAVAS, Fermin TAPIAS, Antonio ALCALÁ, Luis HERNÁNDEZ i famílies.

DIJOUS 15. 9.00h. consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES.
DIVENDRES 16. 9.00h. Josep BERNAL.
DISSABTE 17. 9.00h. Miquel PORTILLO.
DIUMENGE 18. 9.00h. Elia PRIETO. 12.30h. Ramon SABADELL i
Domingo GIBERT, famílies SABADELL-RÓDERGAS.

DILLUNS 12. 9.00h. Miquel BUSQUETS i Quimeta CHETO.
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