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Joan, el precursor
Tocant a ﬁnal de curs l’Església ens proposa
la celebració del naixement de sant Joan
Baptista, que els textos litúrgics ens presenten com “el precursor del Senyor”.
L’evangelista sant Lluc ens presenta aquest
personatge pràcticament “en paral·lel” al de
Jesús: la seva concepció en el si d’una parella
“que era estèril”, precedida d’un anunci de
part de Déu, la joia del naixement expressada en dos càntics, el Benedictus —o càntic
de Zacaries— que resem cada dia a la pregària de Laudes i el Magníﬁcat que diem a la
pregària de vespres i que expressen l’acompliment de les promeses de Déu i l’agraïment per la seva acció a favor del seu poble,
l’estil de vida profètic convidant a un canvi i
una conversió de cor per deixar entrar Déu en
la pròpia vida...
Joan precedeix i prepara tota la bona notícia
de l’Evangeli que després expressarà i realitzarà Jesús. «És la veu d’un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les
seves rutes».
És veritat que Joan no és la salvació, no és la paraula deﬁnitiva de
Déu tal com sí que ho és Jesús,
però Joan és l’home que amb la
seva paraula i amb el seu testimoni de vida austera fa veure la
importància tant passatgera que
tenen moltes de les coses tan valorades en la societat, i alhora
convida a aquesta conversió profunda del cor de la persona a allò
que és essencial i que pot omplir
la persona de veritat.
Joan no va sortir mai de l’esquema establert per la religió jueva del seu temps. El Déu que
Joan Predicava era el Déu del
temple i de la Llei, un Déu exigent
i gelós dels seus drets, aimant de
la justícia, preocupat per la puresa d’ànima... a través de la
pràctica de la norma sagrada, que

era l’única cosa absoluta a la que Joan feia
referència.
Però Jesús descobreix en Joan una manera
nova de viure les velles tradicions, que els
mestres de la llei havien estrafet ﬁns a
convertir-les en un inacabable conjunt de
normes rituals, pràcticament impossibles
de complir. Joan recupera amb força el
sentit veritable dels manaments de Déu,
aquell estil de viure just i ﬁdel, capaç de
salvar el poble del seu enfonsament.
Tot això que Jesús descobreix en la predicació i la vida de Joan, però, no és suﬁcient
per a expressar el que Jesús després expressarà plenament: més enllà del Déu del
Temple, Déu és el Pare que estima i que
vol mantenir amb els seus ﬁlls una relació
d’intimitat i proximitat mai somniada per
aquella religió jueva, la que dia a dia hem
de fer créixer en nosaltres i en les nostres
comunitats cristianes. Joan baptista ha
preparat el camí.
Josep Torrente Bruna

CELEBRACIÓ DELS 25 I 50 ANYS DE MATRIMONI. Tal com és

VIATGE A FÀTIMA. S’acosta ja la data de sortida. Dilluns 3 cada

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 19.00h.
Aquells matrimonis que els heu celebrat o els celebrareu dins
del 2017, feu-nos-ho saber aquesta setmana.

un ha d’anar pels seus propis mitjans a l’aeroport. L’hora de
trobada a la Central d’informació de la T1 són les 4.45h.

TORNEIG DE FUTBOL DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU.

Aquest diumenge al Fondo d’en Peixo.
JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL. Reunió el proper di-

lluns a les 18.30h a la rectoria de sant Pere i sant Pau.
EQUIP DE LITÚRGIA. Reunió de preparació de la solemnitat de

sant Pere i sant Pau el proper dimarts a les 16.00h a la sala de
sant Pere.
SOPAR DE L’ASSOCIACIÓ DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT. Aquest proper dimarts 27 a les 21.00h.
TROBADA DIOCESANA DE PREPARACIÓ DEL SÍNODE. El proper

diumenge 2 de juliol a la Casa de l’Església de sant Feliu de
Llobregat, reunió per compartir les respostes al qüestionari del
sínode de bisbes 2018 “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”.
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,... El preu
és de 50€. Informació i inscripcions a la rectoria.

CELEBRACIÓ DE SANT PERE I SANT PAU. El proper dijous amb

una missa solemne a les 19.00h a la parròquia de Sant Pere i
sant Pau. Enguany l’entitat que adreçarà unes paraules a
l’ofertori serà l’associació de veïns de Sant Cosme, en el 50è
aniversari del barri. També ens hi a companyaran el Blue Paw
Gospel i els gegants de sant Cosme. Després de l’eucaristia hi
haurà un refrigeri al peu del campanar. Aquest dia se suprimeix la missa vespertina a la MD de la Mercè.
HORARIS D’ESTIU DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT. Tal com ja

vam fer l’any passat, els mesos de juliol i agost farem “horari
d’estiu”. Pel que fa a les misses, els feiners quedarà només la
missa a les 9.00h a sant Pere i sant Pau, divendres a les
20.00h a la MD de la Mercè, els dissabtes no es modifiquen i
els diumenges se suprimeix la de les 12.15h a sant Jordi i la de
les 12.30h a sant Pere i sant Pau. Pel que fa a l’atenció al despatx, a la MD de la Mercè n’hi haurà només el darrer dimarts
dels mesos de juliol i agost, a sant Pere i sant Pau se suprimeix
el despatx dels dimecres i queda dilluns de 18.00h a 20.00h i
divendres de 10.00h a 12.00h. Atenció que començarem a
aplicar-los el cap de setmana vinent!

SANT PERE I SANT PAU. El 17 de juny a les 13.00h Hugo BUSTOS CHIMENO de Juan Vicente i Carolina, a les 18.00h Ruben JIMÉNEZ GONZÁLEZ de David i Susana.

Isabel RUBIO VADILLO (90), Maria PIÑOL VIVES (95), José EMBI MARTÍNEZ (76) Luisa PÉREZ MONTÉS (94).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 25. 11.00h. Antonio SÁNCHEZ CASTILLO.
DIVENDRES 30. 20.00h. Hilario ÁLVAREZ IGLESIAS.
DIUMENGE 2. 19.00h. Francisca BOZA, Maria SÁEZ, José LÓPEZ,
Maria ÁLVAREZ, José BOZA.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 24. 20.00h. Teresa ESTALELLA, famílies COMPANYSOLÀ, esposos Joan i Teresa.
DIUMENGE 25. 9.00h. Maria BUSQUETS i Joan VIDAL, Josep PORTILLO, Enric COMAS, Isabel, José i Pepita GIL, Conxita, Jaume i Rosita MONTANER. 12.30h. Maria i Joan RAVENTÓS, famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS.

DIMARTS 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.
DIJOUS 29. 9.00h. Joan MARTÏ. 19.00h. famílies COMPANYSOLÀ, Pere BARÓ i Ramona BALSELLS, Josefina GARCÍA, Cristobal CAPELLADES, Maria ROJO GARCÍA, Pedro CÁNOVAS, Pere
PUIG, Pere RIERA, Jaume ESTRUCH, Núria VILÀ, Ramon NAVARRO, Rosa ARGELAGA, Pere PASCUAL, Antonet RÁFOLS i
Maria COMPANY, Pere FABRÓ, Pedrito CAPELLADES.
DISSABTE 1. 9.00h. Rosa María RÓDENAS. 20.00h. famílies
TORRES-LLAURADÓ, Ovidio CANO.
DIUMENGE 2. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN.
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