ANY XXXIII
NÚM 1691

DIUMENGE IV DE PASQUA/B
22 D’ABRIL DE 2018

Alegreu-vos-en i celebreu-ho (I)
En la passada solemnitat de sant Josep, el
papa Francesc ha publicat la darrera exhortació apostòlica que porta per títol Gaudete
et exsultate, que són les paraules —en la versió llatina— que l’Evangeli de sant Mateu diu
en la darrera benaurança: Feliços vosaltres
quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota
mena de calúmnies! Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és
gran en el cel.
És un text relativament breu —no arriba a
cent planes d’un llibret de butxaca— que en
cinc capítols ens posa al
davant no només la crida
a la santedat que Déu fa a
tot cristià (capítol primer)
sinó també alguns camins que no hi porten
(capítol segon), alguns
camins segurs, que podem trobar en cada una
de les benaurances (capítol tercer), algunes «notes» que no poden faltar
en aquest camí (capítol
quart) i ﬁnalment una invitació a emprendre
aquest «combat» amb la
certesa que és un camí de
vida (capítol cinquè).
Es tracta d’adonar-se que
no hi ha un únic camí de santedat, idèntic
per a tota persona, sinó que l’Esperit de Déu
suscita en cada persona un camí únic i irrepetible, que és el seu. «El repte és viure la
pròpia entrega de tal manera que els esforços que fem tinguin un sentit evangèlic i ens
identiﬁquin cada dia més amb Jesucrist. Per
això podem parlar d’una espiritualitat del catequista, d’una espiritualitat del clergat diocesà, una espiritualitat del treball... I per
aquesta raó a Evangelii gaudium va voler
proposar una espiritualitat de la missió, a
Laudato si’ una espiritualitat ecològica, a
Amoris Laetitia una espiritualitat de la vida
familiar» (GE28).

També ens convida a pensar en els sants,
no només com aquell grup reduït que han
estat beatiﬁcats o canonitzats. L’esperit
Sant vessa la santedat arreu, en el poble
sant de Déu, perquè va ser voluntat de Déu
santiﬁcar i salvar els homes, no aïlladament, sense cap connexió dels uns amb
els altres, sinó constituint un poble que el
confessés en veritat i el servís santament»
(Lumen Gentium 9)
I afegeix: «m’agrada veure la santedat en
el poble de Déu pacient: en els pares que
crien amb tant amor els seus ﬁlls, en els
homes i dones que treballen dur per portar el
pa a casa seva, en els
malalts, en les religioses ancianes que continuen somrient. En
aquesta
constància
per a tirar endavant
dia a dia, hi veig la santedat de l’Església militant. Aquesta és
moltes vegades la
santedat “de la porta
del costat”, d’aquells
que viuen a prop de
nosaltres i són un reﬂex de la presència de
Déu». (GE7).
També diu: «i cada un
pel seu camí». Per tant, no ens hem de
descoratjar quan mirem alguns sants
coneguts i veiem que no som capaços de
fer el que ells han fet. «Hi ha testimonis
que són útils per a estimular-nos i motivar-nos, però no perquè provem de copiarlos, perquè això ﬁns podria allunyar-nos
del camí únic i diferent que el Senyor té per
a nosaltres. El que interessa és que cada
creient discerneixi el seu propi camí i faci
aﬂorar el millor de sí mateix, allò tan personal que Déu ha posat en ell, i no es desgasti intentant imitar una cosa que no ha
estat pensada per a ell». (GE11)
En continuarem parlant...
Josep Torrente Bruna

ACOSTA’T A L’EVANGELI. Tal com vam fer en el temps d’ad-

vent-Nadal també aquesta pasqua us proposem un material
—quatre textos— per a fer un petit estudi d’Evangeli en el vostre grup o en un grup format expressament per aquesta ocasió. També hem previst que acabi en una trobada, el migdia de
la Romeria a Montserrat. Demaneu-nos la publicació que hem
preparat.
CELEBRACIÓ DE LES CONFIRMACIONS. Aquest dissabte 21

d’abril reben el sagrament de la confirmació a l’església de
Sant Pere i sant Pau a les 20.00h un bon nombre de persones,
que s’hi ha preparat o bé al grup de confirmació d’adults, o al
d’adolescents o a la Masia. Una bona ocasió per a mirar
d’acompanyar-los en aquesta celebració com a comunitat cristiana que s’alegra del do de l’Esperit a tots ells.
SOLEMNITAT DE SANT JORDI. Celebrarem la festa del patró de

del monestir de Montserrat. La sortida serà el proper dijous a
les 19.00h a l’estació. Encara hi ha places. Si us hi voleu afegir,
mentre quedi lloc a l’autocar que hem demanat, apuntarem.
SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT. Aquest

proper divendres 27 d’abril. Després de la missa de les 9 del
matí hi haurà el rés de la visita espiritual a la capella de la Mare
de Déu de Montserrat. A la tarda, a les 19.00h hi haurà el rés
del rosari i ofrena floral, i a les 19.30h l’eucaristia.
GRUP DE CATEQUESI D’ADULTS DE LA MD DE LA MERCÈ. Reu-

nió el proper dissabte 28 a les 17.00h a les sales de la parròquia
de la MD de la Mercè.
SOPAR DELS PORTANTS DEL SANT CRIST. Amb el grup de portants del sant Crist del viacrucis ens trobarem per compartir el
sopar el proper dissabte 28 a les 21.00h a la rectoria de sant
Pere i sant Pau.

Catalunya en la missa de les 9.00h i després de la missa hi
haurà la tradicional benedicció de les roses. També és la festa
del barri de sant Jordi. Aquest proper diumenge 22 ho celebrarem com a comunitat cristiana a la missa de les 12.15h.

TROBADA DIOCESANA +18 ANYS. El proper diumenge 29
d’abril, a Piera, organitzada per la Delegació diocesana de Pastoral de Joventut.

REUNIÓ DE CLERGAT DE L’ARXIPRESTAT. Aquest proper di-

ALEGREU-VOS I CELEBREU-HO. És la darrera exhortació apos-

mecres 25 d’abril, a Bruguers.

tòlica que ha signat el papa Francesc la passada festa de sant
Josep. Escrita en el llenguatge senzill i clar al que ens té acostumats l’actual bisbe de Roma, és una invitació a tots els cristians a trobar el nostre propi camí de santedat en el món. En
posem uns quants exemplars en català a disposició de qui la
vulgui, amb un sobre per cobrir el seu cost, que podeu retornar
ple en qualsevol caixeta de l’església. En castellà es pot trobar
a www.vatican.va

BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió del grup el proper dimecres 25 a les
18.00h a la sala sant Pau.
VINE I VEURÀS. Nova sessió de lectura orant de l’Evangeli
oberta a tothom, el proper dimecres 25 a les 19.00h a la capella
de sant Jordi, seguida de l’habitual eucaristia a les 20.00h.
VETLLA DE SANTA MARIA. L’associació Mare de Déu de Montserrat del Prat organitza aquesta pujada en autocar a la vetlla

Juliana DONOSO GARCÍA (78), Antonio BARRENA GONZÁLEZ (64), Carmen FIESTAS JIMÉNEZ (92), Maria Dolores ECHAURI
LARRAYA (84), Pedro SÁNCHEZ MORILLAS (90), Dionisio GARCÍA DURAN (91), José SAYAGO SILVA (73), Dolores FERNÁNDEZ
CHECA (94).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DIUMENGE 22. 9.00h. Ana del MORAL.

DIVENDRES 20. 20.00h. Marcela CASTILLO BERZOSA

DIVENDRES 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS. 19.30h. Pepeta ARMENGOL, consorts Aniceta DARNÉS i
Joan SUÑOL.

DIUMENGE 22. 11.00h. Ventura GUITART, Manuel BRUQUE,
Montserrat BRUQUE, Baldomero GARCÍA GONZÁLEZ.

DISSABTE 28. 9.00h. Marta RECASENS. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.

DIMARTS 24. 20.00h. Jacinto CASO GUTIÉRREZ.

DIUMENGE 29. 9.00h. Ana del MORAL, Josep PORTILLO. 12.30h.
famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS.
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