ANY XXXII
NÚM 1668

DIUMENGE XXXII DE DURANT L’ANY/A
12 DE NOVEMBRE DE 2017

Fer adulta la fe
en el si d’una comunitat
Iniciem una sèrie de testimonis en el més de
pregària per les vocacions. Vocacions de Déu
en el sentit més ampli. Tant de bo ens ajudin
a anar construint la nostra resposta a les
contínues crides de Déu.
Quan em van demanar que fes el meu
testimoni, la meva
expressió va canviar,
semblava l’emoticó
de la por. Vaig pensar
que jo no estava ni
molt menys a l’alçada; jo no tenia vocació de res, simplement
era una de tantes persones que formem part
de la comunitat cristiana. Després de donar
moltes voltes durant tota una setmana, vaig
pensar que potser era una altra de les coses
que Jesús em demanava, com ha vingut fent
des de ja fa temps.
De petita la meva fe la podríem anomenar
“infantil”. Infantil en la seva forma, el contingut, etc. Després d’un període llarg de fe
adormida i, gràcies un entrebanc personal,
vaig despertar de nou a la fe però ara, de
mica en mica i, recolzada pels companys de
camí, la meva fe ha anat creixent. Fa temps
un amic em va dir que “de fe en tenim o no
en tenim”. Sí, és veritat, però és important
també el com la tenim i en aquest sentit, ara
la tinc molt i molt desperta i viva.
En el meu despertar em va ajudar aquella
fe infantil, allò que recordava de
quan era petita, però és a partir
d’entrar a formar part real d’una
comunitat parroquial que he començat a entendre què se’ns demana, què em demana Jesús.
En els inicis del meu retorn a la fe, les
persones encarregades d’animar la litúrgia em van acollir com si hagués estat tota
la vida amb elles, el seu gest d’amor em va
fer molt fàcil la integració dins la vida de la
comunitat.
No sempre tinc les oïdes preparades ni el
cervell tan despert per escoltar/entendre

què em demana Jesús, la veritat es que
normalment necessito “traductors”, com
ara Mn. Lluís que m’empeny cap a terrenys
més difícils com ara formar part del grup
de persones que preparem el “Vine i Veuràs”; els companys de l’equip de Càritas Inter-parroquial que amb la seva amabilitat,
tendresa i dolçor m’animen a continuar
endavant i intentar fer-ho el millor possible... però, és dins de la petita comunitat
parroquial de St. Cosme i St. Damià on em
sento més realitzada, més còmoda, potser
perquè amb la seva senzillesa em fan més
fàcil treure tot l’amor que porto dins.
La comunitat parroquial de St. Cosme i St.
Damià m’ha mostrat milers de formes
d’estimar, m’ha donat amics d’aquells que
diem “per sempre” i m’ha ajudat i continua
ajudant-me a ser millor persona, millor
cristiana, millor seguidora del Crist.
Em queda molt camí per recórrer i intento
fer-ho formant-me en la fe, aprenent de la
paraula de Déu, que no sempre m’és fàcil,
no sempre arribo a entendre’l a saber què
vol de mi però —com ens va recordar Mn.
Joan Torra, dins la Trobada d’animadors de
litúrgia del Bisbat fa uns dies— Jesús ens
va dir “No m’heu escollit vosaltres a mi;
soc jo qui us ha escollit a vosaltres” (Jn
15,16). I “en aquestes estic”; si Jesús m’ha
escollit per fer això i allò, pobre de mi, qui
soc jo per dir no, sempre que
sigui possible i tingui
forces.
Això em fa pensar
molt en un cant de Kairoi
a la Mare de Déu, una de
les seves estrofes diu “El
teu sí incondicional a la
Paraula”; res més lluny
del meu pensament que
comparar-me amb la Mare de
Déu però si que moltes vegades penso en
el seu si incondicional i crec que és el que
Jesús m’està demanant, “Digues sí, digues
sí” o encara millor, no ho diguis, fes-ho.
Conchi Martínez

SORTIDA A MONTSERRAT. Organitzada per l’Associació de la
Mare de Déu de Montserrat. Serà el proper dissabte 18 de novembre. Enguany passarem tot el dia a Montserrat, dinant al
restaurant de la plaça dels apòstols. L’import és de 36€/persona. Les inscripcions es faran aquest proper dilluns 13 de
17.30h a 18.30h al despatx parroquial de Sant Pere i sant Pau.
INSTITUCIÓ DE MINISTERIS AL SEMINARI. Aquest proper di-

lluns al Seminari de Barcelona seran instituïts en el ministeri
d’Acòlit diversos seminaristes, entre els quals en Xavier Montané del Prat de Llobregat. Serà a la capella del Seminari Conciliar (Diputació 231) a les 19.30h.
XII JORNADES DE FORMACIÓ I ESPIRITUALITAT. Amb el títol

general “Us he confiat la missió d’anar per tot arreu i donar
fruit” seran aquesta setmana de dilluns 13 a dijous 16, de
21.30h a 23.00h a l’auditori de la Casa de l’Església. Dilluns
“Càritas i la comunitat cristiana”, dimarts “Els joves, la fe, la
vocació”, dimecres “Església petita i fecunda, visió bíblica” i
dijous “Martí Luter, als 500 anys de l’inici de la reforma”. Si no
teniu manera d’anar-hi, digueu-nos-ho... i si podeu oferir places al vostre cotxe, també. Es pot assistir a totes o a algunes.
CONSELL PASTORAL DE CIUTAT. Aquest proper dimecres ens
trobarem els consells pastorals de les diverses parròquies del
Prat de Llobregat a les 19.00h a les sales Sant Jordi (c/ Montsant 10). Es tracta de compartir la marxa i els projectes de les
nostres parròquies.

ASSEMBLEA DEL CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC
PALAU. Aquest proper dilluns a les 15.30h.
X JORNADES CATALANES DE FORMACIÓ PER A CATEQUISTES.

Seran el proper cap de setmana, del 17 al 19, a Lleida, amb el
títol “iniciar-se en l’art de l’acompanyament”. Cal inscripció.
CANTS DE LA MISSA DE LES 12.30h. Ens agradaria fer un pas
endavant en els cants de la missa dels diumenges a les 12.30h.
Per això, convoquem mitja hora abans (12.00h) els qui vulguin
ajudar-nos a formar un petit cor que doni suport als cants de
la celebració. No es tracta de dirigir cants sinó de fer un petit
grup de suport als cants.
CAMPANYA DE GERMANOR. Aquest diumenge, 12 de novem-

bre, hi ha la campanya per al finançament de l’Església. En el
Full Dominical trobareu informació sobre l’economia diocesana. Hem avançat molt però encara hi ha molt de camí a fer
fins que l’església tingui capacitat de finançar tot el treball
pastoral i social que duu a terme. Gràcies per la vostra generositat.
DIA MUNDIAL DELS POBRES. El diumenge vinent, dia 19 el

Papa Francesc ha instituït un Dia Mundial dels Pobres. No és
només una crida econòmica, sinó un reconeixement personal i
comunitari dels qui es troben en situació de pobresa. Des de
l’Evangeli no només volem ajudar a superar aquestes situacions, sinó sobretot ajudar i promocionar les persones perquè
puguin fer-se càrrec de la seva vida. El treball de Caritas, Justícia i Pau, Mans Unides i altres organitzacions va tot en aquesta
línia.

Sant Pere i Sant Pau. El 5 de novembre a les 13.30h Irati CACHARUCO OLALDE de Wilmer Joan i Ainara, Adrián i Ainara
SÁNCHEZ ESPINOSA de José Manuel i Cristina, Nicolás-Eladi ROLDÁN FERNÁNDEZ de Miguel Angel i Marionna, Alan SERENA
ÁLVAREZ de Rubén i Cristina i Anna LÓPEZ MOLINA de Daniel i Maria del Mar.

Carmen GRANDE GARCÍA (93).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DIJOUS 16. 20.00h. Abel OMENAT DEL SOL

DIUMENGE 12. 9.00h. Paquita BLASCO.
DIMECRES 15. 9.00h. consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES.
DISSABTE 18. 9.00h. Elia PRIETO
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