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en el pla pastoral 2017-2018
Missió
Ens hem de sentir enviats. Tenim una missió
que no neix de nosaltres mateixos (del nostre càlcul, de la nostra manera de pensar, ni
tampoc de la nostra “generositat”), sinó del
mandat de Jesús. Ja sentir que ens encomana una missió ens omple de goig, perquè
signiﬁca que per a Ell som importants, als
seus ulls la nostra tasca al món té sentit i
valor, en certa manera li som necessaris...
Obertura
Si el primer i segon curs podíem tenir la
temptació de centrar-nos massa en
nosaltres mateixos, és el moment
de afavorir l’obertura al món. El text
ens diu “per tot arreu”, perquè es
tracta de una missió universal. Universal no vol dir “genèrica”, perquè
és ben concreta. Més aviat vol dir
que hem de donar fruit (d’amor de
l’Esperit) “amb tot tipus de persona
i en qualsevol situació”
Eﬁciència
Els fruits són obres, “efectes”, resultats, accions conseqüents. No vol dir
Jesús exactament que hem de ser “eﬁcaços”
en el sentit dels programes econòmics, polítics, o de mercat... Jesús mai ens va prometre aquest tipus d’eﬁcàcia. Aquí “donar
fruit” és un mandat que mira de superar
aquella manera de ser deixeble esmorteïda,
aburgesada, o només formalista, de moltes
reﬂexions i paraules maques, però sense
efectes concrets a la vida.
Discerniment
Els fruits que hem de donar esdevenen un
signe clar de l’autenticitat de la nostra vida
de cristians. Per un costat ens permetran de
discernir si realment som vius. Per altre costat, si els nostres fruits són bons, és a dir,
autènticament de l’Esperit de Jesucrist (recordem què vol dir “fruits”de fe i de caritat).
Gratuïtat
Així com l’objectiu del primer curs podia fernos caure en una mena de quietisme (“ja ho
farà Jesucrist amb la seva saba”), enguany,
en insistir en les obres, tenim el perill de
caure en una mena d’orgull de l’acció, d’autosuﬁciència (pelagianisme). Ben al contrari,
haurem d’insistir, sobre tot a la pregària, en

la lloança i l’acció de gràcies, així com en
l’oració de petició per què l’Esperit ens faci
capaços d’obrar com cal.
Realisme
Tant la mirada sobre el món, com la planiﬁcació de les nostres accions evangelitzadores, hauran de ser molt realistes. Això
vol dir que hem de tenir un bon coneixement de la realitat del món, no tant per
doblegar-nos a les seves exigències, sinó
per acceptar-lo (estimar-lo) tal com és i alhora saber transmetre-li la Paraula de
Déu, poder establir amb ell el diàleg evangelitzador. Així mateix, sense oblidar els ideals, ni
la “parressia” pròpia de l’evangelitzador, haurem d’anar al
món amb pobresa i senzillesa,
acceptant els nostres límits i
conﬁant en l’Esperit, que actua
per mig nostre. En deﬁnitiva,
hem d’assimilar la mirada que
Jesús tenia sobre el món i, amb
un esforça de sa realisme,
comptar amb la participació en
el seu Misteri Pasqual que això
comporta (cf. Jn 16,1-4).
Testimoni
L’objectiu que ens proposem situa la dimensió testimonial de la vida cristiana en
el centre de les nostres preocupacions.
L’objectiu de l’any passat, en paraules de
Jesús, ja tenia una forta càrrega testimonial: “En això coneixeran que sou deixebles
meus, si us estimeu els uns als altres” (Jn
13,35) Rebutjarem tot tipus de fariseisme,
ﬁns el més subtil, no farem les bones
obres per donar bona imatge, però les nostres bones obres seran testimoni de fe i,
en aquest sentit, seran evangelitzadores.
No hi haurà perill d’hipocresia, si cada obra
nostra en la seva intenció i el seu estil esdevé motiu per gloriﬁcar al Pare, tal com
ens diu Jesús a l’Evangeli de Sant Mateu
(“veuran les vostres bones obres i donaran
glòria al Pare del cel”: Mt 5,16).
No altra serà la ﬁnalitat de tot el nostre
objectiu pastoral: “La glòria del meu Pare
és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus” (Jn 15,8).
Bisbe Agustí Cortés

Corona d’advent
PRIMER DIUMENGE D’ADVENT. Encenem, Senyor, aquesta primera espelma com a senyal del teu descens, de l’encarnació,
com aquells que encenen les seves llanternes per sortir, a la
nit, a la trobada de l'amic que ve; com qui encén la llum de casa
perquè qui camina a la nit vegi una llum que l'orienta i l'acull.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO. Encendemos, Señor, esta

MISSES FAMILIARS. Aquest cap de setmana celebrarem 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.

De cara a la següent setmana, tingueu present...

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!

primera vela como señal de tu descenso, de la encarnación,
como aquellos que encienden sus linternas para salir, por la
noche, al encuentro del amigo que viene; como quien enciende
la luz de casa para que el que anda en la noche vea una luz que
le oriente y le acoja.

CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA. Les celebracions comunitàries de la penitència es faran la setmana de l’11 de desembre:
dilluns 11 a les 19.00h a la cripta de sant Pere i sant Pau, dimarts 12 a les 19.00h a la MD de la Mercè i dimecres 13 a les
19.00h a Sant Jordi. En el Full Parroquial de diumenge vinent
publicarem un petit examen de consciència per a preparar-les.
SORTIDA A SANTA LLÚCIA. El dijous 14 de desembre.
SOPAR DE VOLUNTARIS DEL PUNT SOLIDARI. El dijous 14 a les

19.00h.

JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL. Hi ha reunió aquest

INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Dijous 14 a les 19.00h a l’escola

proper dilluns 4 de desembre a les 18.30h a Sant Pere i sant
Pau.

de les Carmelites missioneres.

HORARIS DE MISSA. Dimecres, en ser festiu intersetmanal no-

FI DE TRIMESTRE VOLUNTARIS CÀRITAS. Divendres 15.

més hi haurà missa a les 9.00h a sant Pere i sant Pau. No n’hi
haurà a les 20.00h a sant Jordi. Dijous —vigília de la Immaculada— misses a les 19.00h a la MD de la Mercè i a les 20.00h a
sant Pere i sant Pau. Divendres, horari de diumenge (9.00h,
12.30h i 20.00h a sant Pere i sant Pau, 11.00h a la MD de la
Mercè i 12.15h a sant Jordi).

VINE A CONÈIXER. Divendres 15 a les 18.00h.

PREGÀRIA DE TAIZÉ. Divendres 15 a les 19.30h.
GRUP SALMÓ. Dissabte 16 a les 17.00h.
GRUP LLAVORS. Diumenge 17 a les 11.00h.

COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. Trobada de grup el proper

diumenge 10 de desembre a la tarda.

José TORRELLA SALINAS (95), Ricardo MARTÍN FERNÁNDEZ (69), Itziar FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (-),José Antonio MORENO
ALBA (64), Teresa ARQUES CASANOVA (76), Juan TAPIAS GÓMEZ (85).

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 2. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 3. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN,
Francisco MATEO i Ana VIDAL.
DIVENDRES 8. 9.00h. Conxita SANFELIU, Montserrat i Natalia,
Conxita GIRALT, Cisquet i María Teresa, Conxita GELABERT, Conxita i Justet FARRÉS, Conxita BUSQUETS, consorts Cristobal i Dolores ENGRACIA, Joan BUSQUETS i Natalia INÉS. 20.00h. Conxita
GIRALT.
DISSABTE 9. 9.00h. Roc MAS. 20.00h. Consorts Joan SUÑOL i
Aniceta DARNÉS, Pepeta ARMENGOL.
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