ANY XXXII
NÚM 1660

DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY/A
17 DE SETEMBRE DE 2017

Fer camí
en la comunitat cristiana
Tots aquests dies de setembre són plens
d’activitat en els diversos grups i col·lectius
preparant i concretant les propostes del curs
2017-2018: catequistes, monitors, animadors ens anem reunint per a posar ﬁl a l’agulla.
Una d’aquestes trobades va ser amb els
adolescents i joves de la parròquia. A més
d’estones per a compartir com havia anat
l’estiu anterior, especialment els qui havien
anat a fer diverses experiències de voluntariat o de servei... a més d’estones de joc i de
conversa més informal, també hi va haver
estones per a proposar-los una reﬂexió sobre com hem d’anat concretant i fent créixer
la nostra vida cristiana.
Vèiem que la vida de cada cristià —adolescent/jove, però també per a un adult— té diverses dimensions que cal cultivar.
Té clarament una dimensió personal: cada
un ha de veure com Jesús, l’Evangeli i la comunitat dels creients va marcant la seva
comprensió la vida i el va ajudant a fer opcions —en fem contínuament, unes més importants altres més senzilles—. En darrer
terme són opcions que he d’anar fent jo personalment i responsablement, i que ningú
no pot ni ha de fer per mi. Cal que ens preguntem sovint ¿què em demana Déu a mi en
aquesta situació concreta?
En aquesta trobada ens adonàvem que un
bon instrument és el que en diem la “llibreta
de vida” en la que cada un per a ell mateix hi
va recollint els fets, les qüestions i els criteris que anem vivint i trobant, especialment
en aquest període tan important i decisiu,
però que val per tota la vida. Retornar sobre
el que hem escrit/viscut ens ajuda a adonarnos dels nostres progressos, dels nostres
encerts i errades de les coses que han marcat la meva vida, i molt sovint també de la
mà de Déu que ens ha anat acompanyant al
llarg d’aquest camí.

Hi ha una dimensió col·lectiva, uns espais on poder compartir la pròpia fe amb
altres que també volen viure cristianament la seva vida, formar-la. Voldríem que
tothom, a més de participar de les celebracions de tota la comunitat, tingués un
grup on poder compartir i fer créixer
aquesta mirada cristiana sobre la vida.
Hi ha també una dimensió social: la nostra fe ens crida a ser “sal de la terra i llum
del món”, és a dir, per a ser viscuda enmig
del món, a l’institut, a la universitat, en el
treball, en la família... i també en el voluntariat, en la política, en l’acció social... La
fe no és “un àmbit de la vida”, sinó una
manera de viure i d’entendre tota la vida.
Per a créixer en aquests tres àmbits, dèiem, ha ajudat a molta gent tenir algú de
conﬁança que ens hi vagi acompanyant, i
que des del respecte a la meva llibertat i
amb tota la discreció, ens ajudi a fer passos endavant; de vegades qüestionant el
que faig o dic, de vegades conﬁrmant el
camí fet, o acompanyant-me i animantme en moments de diﬁcultat. Tots necessitem ser acompanyats, també els mossens tenim qui ens acompanya, algú que
anem a veure amb una certa periodicitat i
que ens ajuda a fer camí de vida cristiana.
Idealment tothom hauria de poder concretar aquestes tres dimensions: on sóc
acompanyat? en quin grup visc la meva
fe? Quina dimensió social té?
Les parròquies del Prat i els seus responsables volem oferir ajut en totes aquestes
dimensions: des de l’acompanyament
més personal, passant pels grups i ﬁns a
les propostes d’acció social i de presència
en el món.
Ens ho hem plantejat? Podem fer alguna
cosa més? Parlem-ne!
Josep Torrente Bruna

CATEQUESI D’INFANTS. Els dies 18 (a la parròquia de sant
Pere i sant Pau), 19 (a la parròquia MD. De la Mercè), 20 (a les
sales de Sant Jordi, c/ Montsant 10), de les 17.30h a les 18.30h,
i el divendres 22 de 10.00h -12.00h a Sant Pere i sant Pau, hi
haurà la informació i la inscripció a la catequesi. tant els qui
comencen el primer any com dels que faran el segon any.
REFORÇ ESCOLAR. Començarà el mes d’octubre. Ens han de-

manat si algú té un ordinador portàtil que no faci servir i que
ens pugui donar per poder-lo usar per a fer treballs en el reforç
escolar.
SI CUIDES EL PLANETA, COMBATS LA POBRESA. S’està prepa-

rant per al dia 7 d’octubre a les 17.00h, proper a la festa de sant
Francesc d’Assís, una celebració-trobada al voltant de la ‘Laudato Si’ que ens ajudi a prendre consciència del lligam entre

pobresa i cura de la creació. La coorganitzen Càritas diocesana,
Justícia i Pau i Mans Unides.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. Diumenge vinent celebrarem la

festa titular d’aquesta parròquia del Prat. Ho farem a la missa
de les 11.00h i hi seguirà un petit refrigeri al pati de la parròquia.
FESTA DELS SANTS COSME I DAMIÀ. Serà el dia 26 de setembre, començant amb una processó a les 19.00h i l’eucaristia a
les 20.00h al temple parroquial. El dia abans, a les 19.00h (no
a les 18.00h com s’avia dit) hi haurà la representació d’un senzill retaule de la vida dels sants metges. Després, allà mateix,
hi haurà una trobada dels religiosos i religioses del Prat per
compartir el moment i les novetats d’aquest curs.

Mare de Déu de la Mercè. El 10 de setembre a les 13.30h Estefania CHAVES PAZ de Francisco Javier i Santiaga, Sergi BAÑÓ
VIDAL de Sergio i Meritxell.

Ester Carmen SÁNCHEZ CASTEJÓN (86), Pedro José POZAS FERNÁNDEZ (80), Eduardo MOLINA MOLINA (95), Josefa FERNÁNDEZ GUILLÉN (85), Francisco CABALLERO CAÑIZARES (66), Juan LÓPEZ NAVARRO (88).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DISSABTE 16. 19.00h. Juan GUERRERO GONZÁLEZ.

DIUMENGE 17. 9.00h. Melcior COMAS, Maria FOYES, Pere GINABREDA, Adela FEU. 12.30h. Manuel PARDO VILLAMAYOR, esposos Fernando i Isabel, famílies PARDO-VILLAMAYOR, famílies
ALCAIDE-LÁZARO.

DIUMENGE 24. 11.00h. Gerardo LÁZARO RUIZ

DILLUNS 18. 9.00h. Elia PRIETO.
DISSABTE 23. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 24. 9.00h. Josep PORTILLO. 12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS. 20.00h. Ramon PUGÉS TRIAS i María
ROJO GARCÍA, esposos Josep Mª SARDÁ i Elisa FLORES, esposos
ANTONI PUGÉS i Paquita LLOBET.
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