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Jesús és viu!
bona Pasqua
El ciri pasqual d’aquest any,
pintat a mà per l’artista Joaquim Sedó Marquet, que ha
treballat darrerament en la
nostra cripta, i conté els elements de la benedicció. Al
centre hi ha la creu, la lletra
alfa a dalt i l’omega a baix.
L’any a les quatre cantonades
de la creu.
La creu. Al centre del ciri,
daurada i texturada, com un
empedrat, que recorda que el
camí cap a la salvació no és
fàcil. El daurat, com el blanc i
el groc, representen la llum
de Crist ressuscitat. El rivet
vermell recorda el sacriﬁci de
Jesús a la creu, i el daurat la
victòria sobre la mort.
Al centre de la creu una bíblia amb una ﬂama. Representa el coneixement que
ens donen les escriptures de
la realitat divina. Una petita
lletra “I” a la pàgina esquerra
de la bíblia ens recorda l’inici
de l’Evangeli de Joan (en
llatí): «In principio erat Verbum», que traduït és «Al
principi existia el qui és la paraula». Cal recordar que tot el
treball pastoral de la diòcesi
d’aquests tres darrers cursos
s’ha fonamentat en el capítol
15 de l’Evangeli de Joan.
Envoltant el centre de la
creu, una garlanda de llorer
ﬂorit que ens recorda la victòria sobre la mort.
L’any. El temps dels homes,
que no és etern com el de

Déu, té un principi i un acabament. Estem en un punt concret
d’aquest temps limitat, l’any
2018.
L’alfa i l’omega. És el temps de
Déu. No té límits: ha estat, és i
serà eternament (Ap 21, 6: «Jo
sóc l’alfa i l’omega, el principi i la
ﬁ»). També el raïm i el blat, símbols de l’eucaristia i referència
altre cop a l’evangeli del cep i les
sarments que acompanya i motiva el pla pastoral diocesà.
La franja inferior. Una decoració amb franges de color blau,
un arbust de mostassa i uns
ocells que s’hi ajoquen. Recorda que l’Església acull per
l’aigua del baptisme (blau) tothom qui s’hi acosta i s’hi vol arrecerar. El peix és l’identiﬁcador
primitiu dels cristians (ΙΧΘΥΣ)
vol dir peix en grec però és acrònim (també en grec) de «Jesús el
Crist Fill de Déu Salvador».
La franja superior és també un
arbust: una bardissa cremant
que creix sobre roques. Simbolitza la presència de Déu que
parla a Moisès «des d’una bardissa que cremava però no es
consumia» (Ex 3, 2). Els colors
vermellosos i taronges de les
franges recorden la sortida del
sol al desert, un lloc de puriﬁcació i de prova, també lloc per fer
camí a l’espera de l’oasi que serà
la resurrecció. Les roques representen les diﬁcultats que trobem pel camí.
Joaquim Sedó Marquet

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.

Mercè, Sant Jordi i Sants Cosme i Damià —també la de sant
Pere a les 12.30h— per celebrar junts la pasqua d’enguany. Després de la celebració hi haurà un refrigeri al peu del campanar
per a poder-nos saludar i felicitar la pasqua la gen de les diferents comunitats cristianes del Prat.

NIT DELS REFUGIATS. Amb el lema que ens proposa Càritas

GRUP DE CONFIRMACIÓ D’ADULTS. Reunió el dijous de l’octava

“Compartint el viatge” l’equip de l’acció social de l’església al
Prat ens proposa la celebració d’aquesta nit pels refugiats el
proper dissabte 7 d’abril a partir de les 19.30h. 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,
a l’Esplai Sant Pere i sant Pau i a les Parròquies del Prat, i els
beneficis aniran destinats a l’organització “Stop mare mortum”.

de pasqua, 5 d’abril, a les 20.00h a Sant Pere i sant Pau.
MISSA DE DIFUNTS. Per tots els difunts del mes de març, di-

vendres 6 a les 20.00h a la parròquia de Sant Pere i sant Pau.
PREPARACIÓ DE BAPTISMES. Amb la pasqua recomencem les

celebracions de baptisme. Divendres 6 a les 20.30h hi ha una
sessió d’acolliment de famílies que preparen el baptisme dels
seus petits. Com sempre, les fem als locals de la parròquia de
la MD de la Mercè.

EL PROPER DIUMENGE, APLEC DE PASQUA. Diumenge vinent,

8 d‘abril som convocats totes les parròquies del Prat a l’Església de Sant Pere i sant Pau, a les 11.00h per celebrar l’aplec de
pasqua. Aquell matí se suprimeixen les misses a la MD de la

Francisco CABELLO MOYA (74), Josefina MUÑOZ LÓPEZ (87), Marciana DOMÍNGUEZ PALMIRO (93), Ana CONESA HERNÁNDEZ (96), Juanita BESORA AGRAMUNT (89), Jacinto CASO GUTIÉRREZ (88), Rafael CARMONA MERINO (77), Antonio DEL
PINO RUANO (70).

SANT PERE I SANT PAU

DIMARTS 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL, Pilar GARCÍA.

RENO LÓPEZ, Francisco CABELLO MOYA, Ana CONESA HERNÁNDEZ, Marciana DOMÍNGUEZ PALMIRO, Juanita BESORA AGRAMUNT, Jacinto CASO GUTIÉRREZ, Rafael CARMONA MERINO,
Antonio DEL PINO RUANO, Mariano Manuel ZAMORA ESCARATE, Salvador ARRABALI RAMÍREZ, Enriqueta VENDRELL
TORT, Victoria DOBLES RUIZ, Maria ROCA MAÑAS, Isidora CUMPLIDO MÁRQUEZ, Narciso RAMÍREZ DELGADO, Carmen CHECA
MEDINA, Maria del Rosario MARTÍNEZ MORAL, Alejandra LÓPEZ
ESPEJO, Baldomero GARCÍA GONZÁLEZ, Antonia GARCÍA SEVILLA, Miguel JABALERA MORILLAS, Filomena CUBEL GIMÉNEZ,
Josefina MUÑOZ LÓPEZ.

DIJOUS 5. 9.00h. Emilia COROMINAS, Miquel BUSQUETS, Quimeta CHETO i Emilia BUSQUETS.

DISSABTE 7. 20.00h. Ángel JUAN GASSOL, famílies TORRESLLAURADÓ.

DIVENDRES 6. 20.00h. Exequial. Ángel OBRADÓ LLORENS, Antonia MARTÍNEZ ESTEBAN, José GALINDO BELLIDO, Mario LÓPEZ FERNÁNDEZ, Francisca CAZORLA RODRÍGUEZ, Alfonso BONILLA ELVIRA, Anna Maria PONS ALCOVERT, Juan Manuel MO-

DIUMENGE 8. 9.00h. Ana DEL MORAL. 11.00h. Baldiri BALLETBÒ
i Maria BALASTEGUI, Ginés HARO, Miguel RUIZ, Fina RUIZ, Pere
MARÍN ALBURQUERQUE, consorts Jaume PARÉS SERRA i Virtudes BUSQUETS FARRÉS.

DIUMENGE 1. 9.00h. Rosa ARGELAGA, Albert ROVIRA, Pedro
CONESA, Clara GARCÍA, Jaume ESTRUCH, Núria VILÀ, Ramon NAVARRO, fam. COMAS PEJOAN, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN, Ana
DEL MORAL. 12.30h. José BARRIOS, Gloria, Ester, Tere ADELL,
Anunciación LAFITA, Rafael ADELL i Mª Ester BARRIOS, Francesca VENTURA, Benita TERRADILLOS SEÑOR, Rafael VENTURA, Josefa PUIG SARDÀ, Eulàlia TARRIDA DOMINGO, Josep PIÑOL XAUS. 20.00h. Carme ROVIRA, Marc VILÀ.
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