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Endinsar-nos
en la Setmana Santa
En un context social en què la setmana
santa ha esdevingut una petita pausa vacacional en el calendari lectiu —la gent es pregunten uns als altres “què faràs per Setmana Santa” referint-se a possibles sortides— els cristians som convidats cada any a
fer-ne uns dies de celebració joiosa i més
conscient dels fets centrals de la nostra fe.
El diumenge de rams és la primera gran celebració de la setmana santa, viscuda a casa
nostra d’una manera molt popular. A tot arreu és una celebració en la que els infants
agafen protagonisme amb la benedicció dels
rams, les palmes i els palmons; això li dona
un aire familiar i festiu.
La litúrgia d’aquest diumenge, però, va molt
més enllà d’aquest moment festiu dels
rams, les palmes i els palmons, i esdevé un
veritable “pòrtic” del que després anirem celebrant “de mica en
mica” al llarg de la setmana; és una mena
“d’avançament” del que
després, poc a poc, anirem vivint, meditant,
pregant... al llarg dels
dies sants.
En
la
celebració
d’aquest diumenge hi
ha un reconeixement de
Jesús com a Fill de David, aquell que moltes
generacions havien esperat com a portador de
la salvació al seu poble.
«Hosanna al Fill de David, beneït el qui ve en
nom del Senyor» deien, i repetim avui amb
els infants plens d’alegria, reconeixent en Jesús aquest Déu salvador de la humanitat
sencera.
Però aquesta salvació vindrà per un Jesús
que entra muntat en un pollí, que és signe
d’humilitat, no pas en un cavall, que hagués
estat signe de poder.

Un Jesús que ha encomanat als seus deixebles la preparació del sopar pasqual, del
que els cristians en fem una particular memòria el dijous sant, un sopar que viu en la
intimitat amb els amics... als que els conﬁa tant la duresa del que estava a punt
d’esdevenir com la promesa de vida que
ens revela a tots, quan ens deixa el seu
memorial en el pa partit i el vi que passa
de ma en mà.
Divendres farem memòria d’un Jesús que
per ﬁdelitat al Pare entrega la seva vida a
la creu sense cap reserva, amb la màxima
generositat de la que és capaç un ésser
humà.
Però un Jesús que rememorarem i celebrarem vivent i victoriós la nit de pasqua, i tot
el diumenge, i tota l’octava que el seguirà,
un Senyor i salvador que és vivent i pre-

sent enmig de la comunitat cristiana que
ho celebra i vol fer de la seva vida un testimoni joiós d’aquesta presència.
Tant de bo aquests dies puguem viure la
proximitat amb aquest Jesús que es dóna
del tot perquè a la pasqua pugui esclatar
en nosaltres la vida plena.
Josep Torrente, rector

HORARIS DE SETMANA SANTA. Els trobareu a les tauletes de

NIT DELS REFUGIATS. Amb el lema que ens proposa Càritas

l’Església juntament amb el Full. Agafeu-ne per casa vostra i
per les persones que cregueu que els serà útil.

“Compartint el viatge” l’equip de l’acció social de l’església al
Prat ens proposa la celebració d’aquesta nit pels refugiats el
dissabte 8 d’abril. Hi haurà uns testimonis, una reflexió, sopar
i música. Els tiquets de 3€ es podran adquirir a l’Escola MD del
Carme, al CPS Francesc Palau, l’Esplai Sant Pere i sant Pau i a
les Parròquies del Prat, i els beneficis aniran destinats a l’organització “Stop mare mortum”.

ACOLLIMENT PREMATRIMONIAL. Aquests divendres 23 i dis-

sabte 24, a les 21.30h a la sala sant Pere, amb onze parelles
que preparen el seu proper casament, alguns a les parròquies
del Prat i d’altres fora.
COLÒNIES DE SETMANA SANTA DE L’ESPLAI SANT PERE I
SANT PAU. Comencen aquest dissabte 24 i fins al dimarts 27

de març. a la casa de colònies La Guardia Lada, situada al municipi Montoliu de Segarra (Lleida). Els mossens ens hi farem
presents alguns dels dies per acompanyar aquesta realitat
pastoral de la nostra parròquia.
MISSA DEL CRISMA. Dimecres a la catedral de sant Llorenç de

Sant Feliu de Llobregat. Serà a les 11.00h i la seguirà un dinar
de germanor dels mossens. En l’homenatge que es fa cada any
als que celebren un jubileu sacerdotal, enguany hi participarà
també Mn. Francisco Grande, que complirà 60 anys de ministeri aquest 2018. Moltes felicitats!

ANEM PREPARANT L’APLEC DE PASQUA. Serà el diumenge de
l’octava de pasqua, el 8 d‘abril. Aquell matí se suprimeixen les
misses a la MD de la Mercè, Sant Jordi i Sants Cosme i Damià
—també la de sant Pere a les 12.30h— per celebrar junts a les
11.00h l’aplec de pasqua.
CARAMELLES DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. L’esplai

assajarà les caramelles el dissabte 31 a les 16.30h i sortirà a
cantar caramelles el diumenge de pasqua 1 d’abril, després de
participar a la missa de les 9.00h i també en cantarà a l’Aplec
parroquial el diumenge 8 d’abril.

Estan preparant el seu casament a les nostres parròquies:
Jorge JIMÉNEZ CASTELLANOS i Tamara VICTORIO ESCOBAR, Raul PAZ SORIANO i Noemí CEBRIÁN BARRIENTOS, Ybone HERNÁNDEZ ESTEVEZ i Marta GARCÍA GARCÍA, Rafael GARCIA LUQUE i Sonia MATA NAVARRO, Andrés GARCÍA GÓMEZ i Verónica RUIZ VEGA, Sergi MUÑOZ VERA i Irene MORAL CARRASCO, Daniel RUIZ AMADOR i Kelin VÉLEZ RENDÓN, Francisco Javier PROS FOSCH i Maria Teresa MORENTE BELLO, Tomás MARTÍN CRESPO i Alicia ANTÚNEZ VERGEL.

Baldomero GARCÍA GONZÁLEZ (66), Enriqueta VENDRELL TORT (96), Juan Manuel MORENO LÓPEZ (91), Mario Manuel ZAMORA ESCARATE (69), Maria ROCA MAÑAS (82).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DISSABTE 24. 19.00h. Pedro José MARÍN, Alipio ALONSO RUBIAL.

DISSABTE 24. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ, Manuel Antonio AGUILERA CASCALES.
DIUMENGE 25. 9.00h. Josep PORTILLO, Ana DEL MORAL. 12.30h.
Victor i Vicente PERIS, famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, Victor RIBAS i Evangelina PI.
DIMARTS 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.
DIUMENGE 1. 9.00h. Ramon NAVARRO, Albert ROVIRA, Joan
MARTÍ, Sergi PEJOAN, Rosa ARGELAGA, Núria VILÀ, Jaume ESTRUCH, Clara GARCÍA, Pedro CONESA, Ana DEL MORAL. 20.00h.
Marc VILÀ, Carme ROVIRA.
.
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