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La meva vocació a l’Opus Dei
Coincideixo
plenament
amb la Conchi, que va
escriure el seu testimoni fa dues setmanes, en la sensació de
por que em va envair
quan mossèn
Carles em va
demanar escriure unes línies d’aquest estil.
Em semblava una manifestació potser
massa pública de la meva interioritat. Pensant-ho amb més calma, agraeixo l’oportunitat d’exposar la meva experiència com a ﬁdel de l’Opus Dei.
Nascut a Ourense de pares gallecs, vaig viure
els meus primers anys a Guadalajara, per la
feina del meu pare, i després al Prat ﬁns l’actualitat. Els meus pares van decidir que de
ben petit rebés el sagrament del Baptisme, i
més endavant van deixar que em preparés a
Sant Jordi per la primera Comunió, i més tard
per a la Conﬁrmació. A totes les meves formadores i formadors, evidentment, els estic
molt agraït. Amb la generosa tasca evangelitzadora de tanta gent, la llum de la fe va
creixent a poc a poc en tantes persones...
A la meva infantesa, però, la meva pràctica
religiosa i la meva vida de pietat no eren
molt abundants, per dir-ho d’alguna manera. Un gran gir en la meva vida va ser el
meu pas pel col·legi Xaloc, a L’Hospitalet, on
ara —casualitats de la vida, o providència de
Déu— sóc professor de Ciències. Gràcies a les
classes de Religió del cole, i a un servei
d’acompanyament espiritual, vaig anar a
poc a poc creixent en vida interior i recuperant la pràctica de l’oració i dels sagraments,
especialment els sagraments freqüents de
la Reconciliació i l’Eucaristia. Recordo les
meves passejades de 20 minuts, des de gairebé Sant Cosme, per venir a la missa dominical, tot sol, quan potser tenia 14-15 anys.
Poc després, era també la meva mare qui
m’acompanyava, i més tard s’hi van afegir el
meu germà i el meu pare. El col·legi Xaloc i
la parròquia han estat, per tant, dos espais
singulars per a la meva conversió.
La meva vocació particular a l’Opus Dei va arribar bastant més tard, amb gairebé ja 18
anys. Feia temps que notava que el Senyor

potser em demanava alguna cosa especial, i que Ell havia preparat totes les coses
per posar-me en situació de dir que sí a la
seva crida. Em va costar bastant, no obstant, donar un pas d’entrega que entenc
que és per tota la vida, però em vaig atrevir a reﬁar-me de Déu, que mai no falla, tot
i la meva indignitat. Recordo ara un lema
que el nostre ajuntament va posar en
marxa fa uns anys: “El Prat, el meu lloc al
món”. Penso que el Prat, la parròquia, la
feina, la família, el cercle social d’amics,
etc, és el lloc al món on Déu ha volgut posar-me i cridar-me. Cada cristià, de fet, per
tant, en les nostres pròpies circumstàncies i particularitats, tenim la possibilitat
de fer-nos sants precisament a través de
totes les coses petites i quotidianes del
dia a dia. Aquest vindria a ser el missatge
principal que l’Obra intenta fomentar en
els ﬁdels que hi pertanyen, i en la gent que
participa de les seves activitats.
Així doncs, veig la meva vocació especíﬁca
a l’Opus Dei com una concreció de la crida
que Déu ens fa a tots els cristians a ser
sants en la nostra vida ordinària. A més
d’algunes pràctiques de pietat que l’Obra
em recomana, i de mitjans de formació
cristiana que posa al meu abast, penso
que el més important a la meva vocació és
saber aproﬁtar cada instant, cada petita
acció, per fer-la de cara a Déu. I com que la
vida quotidiana està farcida de relacions
socials, són aquests vincles una ocasió per
estimar els altres i mirar de fer-me Crist
per a ells. Evidentment, és una tasca que
em supera, com supera a tot cristià, però
de ben segur que Déu somriu veient com
els seus ﬁlls, nens petits als seus ulls, mirem de treballar a la seva vinya.
El Senyor mateix va prometre “cent vegades més” en aquest món a qui el seguís
(Mt 19, 29), i amb la meva experiència personal he comprovat que és completament
cert: l’alegria d’una vida de seguiment a
Jesús n’és precisament el premi. Amb paraules de Sant Joan Pau II, m’agradaria dir
a molts joves: “No tingueu por, obriu de
bat a bat les portes a Crist”.
Óscar Blanco Presas

PREGÀRIA PER LES VOCACIONS. Aquesta és la darrera set-

mana del mes de novembre, del «mes vocacional». Amb el
d’avui acabem la petita sèrie de testimonis que ens han ajudat
a veure quelcom important: que Déu fa crides molt diverses, i
que ser cristià és saber-les escoltar i respondre amb generositat. Moltes gràcies a tots els qui ens heu brindat el vostre testimoni.
INICI D’UN GRUP DE CATEQUESI D’ADULTS. A la parròquia de
la Mare de Déu de la Mercè, amb trobades cada tres setmanes,
adreçat a matrimonis joves de les parròquies del Prat, pares de
la catequesi d’infants... a les sales de la parròquia de la MD de
la Mercè. Tot i que comencem aquest dissabte 25, si algú hi
està interessat, que ens ho faci saber.
SETMANA DE LA BÍBLIA. Del 27 de novembre al 3 de desembre,

amb el lema “La Paraula de Déu és viva i eficaç”.
REUNIÓ DE PARES I MARES DELS INFANTS DE CATEQUESI.

Aquesta propera setmana n’hi ha a la MD de la Mercè (28) i a
Sant Jordi (29). A Sant Pere i sant Pau serà el dilluns 4. Totes
a les 17.30h.
CONFIRMACIÓ D’ADULTS. Hi ha una primera reunió dels adults

interessats a celebrar la confirmació aquest proper dijous 30
de novembre a les 20.00h a la parròquia de sant Pere i sant
Pau. Si hi ha alguna persona més interessada, truqueu-nos o
envieu un correu per comptar-hi. Digueu-ho a que cregueu que
li pot interessar.
REUNIÒ DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS. Aquest passat divendres vam tenir la primera de les dues reunions dels voluntaris
de Càritas per preparar l’assemblea que se celebrarà el mes de

març. Aquest proper divendres dia 1 hi haurà la segona i darrera sessió a les 18.30h.
RECÉS D’ADVENT. El proper dissabte 2 de desembre hi haurà
un matí de recés a la parròquia de sant Cosme i sant Damià,
de les 10.30h a les 13.00h.
PREPARACIÓ DE BAPTISMES. Hi ha reunió dels pares i padrins
aquest proper divendres a les 19.30h a la MD de la Mercè.
MISSA DE DIFUNTS. Aquest proper divendres 1 de desembre hi
ha la missa pels difunts del mes de novembre. Serà a la parròquia de sant Pere i sant Pau a les 20.00h. En aquesta missa
preguem per tots els difunts dels que tenim coneixement del
Prat (aquells que ens han demanat les exèquies als mossens,
ja sigui a les parròquies o al tanatori del Prat). Se’n poden afegir altres que s’hagin celebrat fora del Prat. A més d’aquesta
missa, les famílies que participeu en l’eucaristia en qualsevol
de les parròquies, ens podeu demanar de recordar-lo en alguna
de les misses de l’horari.
MISSES FAMILIARS. Aquest proper cap de setmana celebra-

rem les misses familiars a les diverses esglésies: dissabte 2 a
les 19.00h a la MD de la Mercè, a les 20.00h a sant Pere i sant
Pau i diumenge 3 a les 12.15h a Sant Jordi.
ACOSTA’T A L’EVANGELI. Aquest advent —que comença el primer diumenge de desembre— volem proposar una lectura i
aprofundiment dels evangelis dels diumenges d’aquest temps
litúrgic en grups ja constituïts o en grups creats expressament
per a fer-ho. Demaneu-nos els guions per a poder-los treballar
els grups ja constituïts. I els qui no tingueu grup on treballarlos, digueu-nos-ho!

Sant Pere i Sant Pau. El 18 de novembre a les 18.00h Axel ROSA MUÑOZ de Sergio i Begoña, Lucas Hilay MANZANAS
TRIMPIN de Daniel i Natacha

Maria QUERO DÍAZ (81), Rosa MEDINA TOLEDANO (91), Gregorio NIETO BERZOSA (76), Joan COMABASOSA BUSQUETS (90),
Antonio GUERRERO MORENO (71), Mercedes ALONSO SILES (85), Enzo PALACIO CHAMORRO (1), Consuelo CASTRO MARGALEF (83), Carlos CASAS ANGUERA (76)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 25. 19.00h. Isabel RUEDA ALONSO.
DIUMENGE 26. 11.00h. César IGUALADA DURAN, Antonio MORILLAS MARRUECOS.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 25. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 26. 9.00h. Josep PORTILLO. 12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, Vicente CAPILLA MÁRQUEZ.
DILLUNS 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS
DIMECRES 29. 9.00h. Matilde GRADOS i Manuel JIMÉNEZ.

DIVENDRES 1. 20.00h. MISSA DE DIFUNTS. Catalina ASENSIO
RUBIO, Luisa GURIÉRREZ CABALLERO, Mercedes ALONSO SILES, Pedro PÉREZ VAQUERA, Carmen GRANDE GARCÍA, Maria de
los Ángeles RUBIO ABENOJAR, Manuel VEGA REINA, Julià CRÚA
BONET, Enzo PALACIO CHAMORRO, Maria Montserrat LLOMBART MÈLICH, Consuelo CASTRO MARGALEF, Antonio ESTEBAN
CORTÉS, Carlos CASAS ANGUERA, Maria QUERO DÍAZ, Rosa MEDINA TOLEDANO, Gregorio NIETO BERZOSA, Joan COMABASOSA
BUSQUETS, Antonio GUERRERO MORENO, Mercedes ALONSO
SILES, Enzo PALACIO CHAMORRO.
DISSABTE 2. 9.00h. Josep Mª RECASENS i María VILÀ i la seva
filla Marta. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 3. 9.00h. Joan MARTÍ, Albert ROVIRA, Sergi PEJOAN,
Francisco MATEO i Ana VIDAL
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