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La vostra dreta, Senyor
és forta i gloriosa
Un any més, el mes de gener de 2018, concretament des del dia 18 ﬁns al dia 25, volem
portar a terme la Setmana de Pregària per la
Unitat dels Cristians en la seva vint-i-dos
edició. Hem de prendre consciència que es
tracta d’una ﬁta important i des d’aquesta
convicció proposar-la i realitzar-la.
L’objectiu de la Setmana de Pregària és,
sens dubte, el do de la Unitat, d’aquesta unitat volguda i pregada pel mateix Crist en demanar al Pare que la força de l’Esperit ens
faci a tots “u”, a imatge i semblança de la
Unitat de la Santíssima Trinitat, comunió de
Vida i Amor.
Per a nosaltres que ens proclamem deixebles del Crist suposa l’anhel irrenunciable de
trobar-nos tots en la comunió d’una única fe
i caritat. L’anhel per aquesta Unió també
ens ha de fer veure la realitat del trencament, d’allò que ens ha allunyat els uns dels
altres i que tant costa recomposar.
De fet, un cisma, una divisió que es presenta
com a un fet consolidat i gairebé insuperable, té un procés. Solem posar una data d’infausta memòria al cisma, al trencament,
però no podem passar per alt que allò té un
camí, una història de petits trencaments, de
distàncies que anem prenen, de fredor en el
tracte i de dureses de cor. I, a l’inrevés, el
camí de la unitat i el retrobament comporta
petits passos, gestos d’apropament cordial i
sincer, pregària compartida, tot sostingut
per la Gràcia que farà possible la plena comunió. I la nostra setmana s’inscriu en
aquest camí on cada pas és imprescindible i
important. Serà bo que les nostres comunitats en siguin conscients.
El lema d’aquest any ens esperona. Ens
sosté la mà poderosa del Senyor, que fa meravelles i fa possible el que als nostres ulls
semblaria inabastable.
Pel que fa al tema de la Setmana d’enguany,
cal dir que avui els cristians del Carib, de tradicions diverses, veuen la mà poderosa de

Déu en la ﬁ de l’esclavitud. Han fet una experiència compartida de l’acció salvadora
de Déu vers la llibertat. És per això que la
tria del cant de Moisès i Maria (Ex 15,1-21),
com a tema de la Setmana de Pregària per
la unitat cristiana 2018, ha estat considerada com la més adequada; hi han vist un
cant de victòria sobre l’opressió.
Fem nostre avui aquest cant demanant al
Senyor que ens ajudi a superar tantes
opressions i esclavatges, particularment
la manca d’unitat i la divisió que assequen
la font de la Caritat i que són a l’arrel de
tota injustícia. No oblidem que, en el fons,
amb la força i mà poderosa del Senyor ens
enfrontem a “aquell esperit que nega” i
que té com a propòsit sembrar la divisió
Del preàmbul dels materials de pregària
per a la setmana de pregària.

CATEQUESI D’INFANTS. Aquesta setmana els pares dels infants de segon curs tenen reunió, dilluns els de Sant Pere i
sant Pau, dimarts els de la MD de la Mercè i dimecres els de
sant Jordi. A tots tres llocs a les 17.30h.
TROBADA DE FORMACIÓ DEL CLERGAT. Aquest proper dimarts

al Molí d’en Rovira de Vilafranca.
VISITA PASTORAL A L’ARXIPRESTAT DE BRUGUERS. Aquesta
setmana, com a part de la visita pastoral del bisbe Agustí a
l’arxiprestat de Bruguers hi haurà un temps d’entrevistes personals amb els capellans i diaques del Prat de Llobregat. En
aquesta visita —el dia 27 de gener— també hi haurà un espai
de trobada amb el Consell pastoral de l’arxiprestat, seguida de
la celebració de cloenda, a Castelldefels.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió el proper dimecres 17 a les
18.00h a la sala de sant Pere.

VINE A CONÈIXER. Reunió del grup el proper divendres 19 a la
tarda, a la sala de sant Pere.
PREGÀRIA DE TAIZÉ. A la capella de les Carmelites missione-

res el proper divendres a les 19.30h.
SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS. Co-

mença el proper 18 de gener i arriba fins al 25, festa de la conversió de sant Pau. Tindrem present aquesta intenció de pregària en les celebracions de l’eucaristia.
RECÉS-FORMACIÓ DE CATEQUISTES. Ofert per la Delegació de
Catequesi de Sant Feliu de Llobregat, el proper dissabte
d’11.00h a 18.00h a Montserrat. Cal inscripció prèvia al correu
de la delegació. Més endavant —el 15 de febrer— hi ha una formació de catequistes de les parròquies del Prat de 18.00h a
20.00h.
ACOLLIDA DE GRUPS. Aquest cap de setmana vinent acollim

mecres vinent a les 20.00h a la sala sant Pere.

als nostres locals un grup de Pioners i Caravel·les de l’Agrupament Escolta K2 de Barcelona.

TALLER DE PRÀCTICA CONTEMPLATIVA. Propera sessió a la

REUNIÓ DE RESPONSABLES DE ROMERIES. Se’ns convoca el

capella de sant Jordi el dijous 18 a les 19.30h.

dilluns 22 de gener a Montserrat.

EQUIP D’ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLESIA AL PRAT. Reunió el di-

Sebastiana ALTAMIRANO GARCIA BERMEJO (86), Alfonso CERON QUILES (78), Quimet ORELLANA DEL MORAL (52), Paquita
MOLINÉ AUBALAT (91), Carmen GINÉS DOMÍNGUEZ (71), Montserrat RIERA GONZÁLEZ (83), Magdalena DÍAZ APARICIO (55).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 13. 20.00h. Valentí VILÀ BAIGES.

DISSABTE 13. 19.00h. Mariano PORCEL OLIVIENXA.

DIUMENGE 14. 12.30h. Vicente i Victor PERIS, famílies RIBASBAIGES, Ramon FABRÓ COMPANY, consorts Evangelina PI i Victor RIBAS.

DIUMENGE 14. 11.00h. Josefina SERRANO PENA, Antonio MILLÁN, Juan Enrique MILLÁN.
DIVENDRES 19. 20.00h. Arsenio ALONSO VUELTA.

DILLUNS 15. 9.00h. Consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES i
famílies.
DIMECRES 17. 9.00h. Margarida BLANCH GARCÍA.
DIJOUS 18. 9.00h. Elia PRIETO, consorts Jaume PARÉS SERRA i
Virtudes BUSQUETS FARRÉS, Pere MARÍN ALBURQUERQUE.
DIVENDRES 19. 9.00h. Consorts Antonio i Paquita.
DIUMENGE 21. 12.30h. Joan BLANCO SALLÉS, Victor PERIS i Vicente PERIS, consorts Evangelina PI i Victor RIBAS, famílies RIBAS-BAIGES. 20.00h. Maria BARNADAS
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