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Precursors, ¿de qui i de què?
Diumenge vinent s’escau la festa del naixement de de Sant Joan Baptista, per això reproduïm un breu article del bisbe de Mallorca
que parla de la ﬁgura del precursor.
La ﬁgura de Joan Baptista sempre ha estat
un bon referent per entendre la missió profètica de l’Església, ja que «és aquell de qui
diu l’Escriptura: Jo envio davant teu el meu
missatger, perquè et prepari el camí» (Lc
7,27).
Aquesta és la grandesa del Precursor del
Messies: no són només les seves paraules,
sinó tota la persona la que es converteix en
anunci, en Evangeli, en Bona Notícia. El fet
de l’elecció del seu nom ja assenyala el caràcter excepcional de la seva personalitat en
relació amb el Messies esperat, i la missió
que haurà de dur a terme per preparar la
seva vinguda. D’ací el seu caràcter profètic quan
es fa portaveu de
la voluntat de Déu.

Així doncs, ¿què hem d’anunciar? Com
Joan, hem d’anunciar la salvació i fer una
crida a l’esperança enmig de les diﬁcultats
i sofriments dels qui ens envolten.
L’anunci comporta l’exigència d’una conducta nova que serà el resultat de la conversió, la qual és sobre aspectes molt concrets de la vida de la gent. El que Joan demana en nom de Déu repercutirà directament sobre les relacions humanes, personals i socials i, més endavant, el que Jesús
els farà veure és que el Regne de Déu que
ha anunciat com a novetat de present i de
futur ja s’està realitzant en ell.
Joan, també com a «evangelitzador» ens
dona una constant lliçó de tenacitat i fermesa en la seva forma d’anunciar la vinguda i la presència de Jesús, el

Vivim temps en què
l’anunci de Jesucrist
és més urgent que
mai, i avançar-se
als esdeveniments
de cada dia,
més necessari.
En
molts
dels nostres
ambients, l’Evangeli ha de ser anunciat a
tots, encara que amb major èmfasi a aquelles persones que anteriorment ja l’havien
acollit i a poc a poc se n’han desentès. El caràcter profètic de la nostra missió de batejats ens hi obliga.
Per això, convé que fem nostres les qualitats
del Precursor: la fermesa de les seves conviccions, la seva valentia a defensar la veritat que proclama, la claredat del missatge i
la proposta de conversió necessària per acollir Jesús. Per això, el nostre treball de «precursors» ha de ser una constant en la nostra
vida.

Messies, però sempre molt unida a la humilitat de la seva persona. Tot un exemple
per a nosaltres, l’Església, que tenim la
responsabilitat d’anunciar avui Jesucrist, i
fer que aquest missatge sigui creïble.
Joan, amb les seves paraules, ja ho diu tot
i, referint-se a Jesús, arriba a aﬁrmar: «Ell
ha de créixer i jo he de minvar» (Jn 3,30).
Tot un repte a la nostra forma de presentar-lo, una eloqüent crida a la humilitat i a
ser models de santedat.
Sebastià Taltavull Anglada, bisbe
per a Missa Dominical

FINAL DE CURS DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. És aquest

dissabte 16 de juny a la tarda.
REUNIÓ DE VOLUNTARIS DEL PUNT SOLIDARI. Serà aquest

proper dilluns 18 a les 17.00h.
XERRADA COL·LOQUI SOBRE EL CAMÍ DE SANT CATALÀ DE
SANT JAUME. L’organitzen els Amics del Prat a la seva sala

d’actes el proper dimarts 19 a les 20.00h.
FINAL DE CURS DEL REFORÇ ESCOLAR. Serà el proper dimecres

20 i dijous 21 a les 17.00h.
FINAL DE CURS DELS VOLUNTARIS DE CÀRITAS. Serà a la sala

sant Pau per als voluntaris dels diversos serveis de la Càritas
interparroquial del Prat, el proper divendres 22 a les 17.00h.
VINE A CONÈIXER. Darrera sessió d’aquest curs el proper di-

vendres 22 a partir de les 17.30h
GRUP DE GOSPEL BLUE PAW GOSPEL. El proper divendres 22

celebraran el sopar de final de curs a la sala de sant Pau. És el
grup que assaja als locals parroquials el divendres i que participaran també en la celebració de sant Pere i sant Pau el proper
dia 29.
FESTA DE SANT JOAN BAPTISTA. En escaure’s en diumenge,

no modifica els horaris de les misses a les diverses parròquies.

dia 1 de juliol, se suprimeixen les misses de 12.15h a sant Jordi
i de 12.30h a sant Pere i sant Pau. Recordem també que durant
els mesos de juliol i agost se suprimeixen les misses del vespre
dels dies laborables (de dilluns a divendres) a Sant Pere i sant
Pau, Sant Jordi i la MD de la Mercè. També se suprimeix la
missa diària a la capella de la MD del Carme a partir del 25 de
juny i fins el dia que es reprenguin les classes el mes de setembre.
FESTA DE SANT PERE I SANT PAU. La celebrarem com cada
any el divendres 29 de juny. Enguany, però, hem volgut enriquir-la amb una cercavila que començarà a les 18.00h al carrer
de sant Pere i pujarà pel carrer de Ferran Puig fins a la plaça de
la Vila i l’Església de sant Pere i sant Pau. A les 19.30h hi haurà
la celebració de l’eucaristia amb l’ofrena de les entitats i després (21.00h) un vermut per poder-nos saludar al pati de la parròquia.
CAMPANYA ECONÒMICA DE CORPUS-ROMERIA-SANT PERE I
SANT PAU. Per ajudar a finançar les despeses extraordinàries

de la parròquia en motiu d’aquestes celebracions, posem a disposició de tothom uns sobres per ajudar-nos econòmicament.
VIATGE D’ESTIU A ASSÍS i ROMA. Finalment s’ha suspès el viatge que Mn. Josep Maria Domingo estava plantejant del 26 de
juliol al 2 d’agost. El deixen per a un altre any.

HORARIS D’ESTIU. Aquest proper cap de setmana serà el dar-

rer que farem l’horari de misses habitual. El següent, que ja és

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 10 de juny a les 13.30h Diego SÁNCHEZ GÓMEZ de Raul i Yessica, David ESCUER ZEVALLOS
de David i Roxana, Sara RODRÍGUEZ PORCEL de José Javier i Eva, Luis DELGADO RODRÍGUEZ de José Luis i Shirlay Lorena, Gerard BLANCO BADENES de David i Judit, Alex CABRERA CABELLO de José Miguel i Gemma i Enzo CARMONA TARRASÓN de
Pedro i Judith

Francisco MUÑOZ MARTÍN (77), Carmen TERRÓN ORTÍZ (79), Ecilda TORONDEL MORENO (86), Francisco LÓPEZ ESPINOSA
(84), Carlos SABARICH MORANT (86).

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 16. 9.00h. Josep BERNAL. 20.00h. Mossén Francesc
CIMA i GARRIGÓ.
DIUMENGE 17. 9.00h. Dolors PLANS ALIBES, Ana DEL MORAL.
12.30h. Jaume VERDAGUER, Pepita SERRANO, Susanna VERDAGUER, Maria GARCÍA, Peret MOLAS, Justa ORTIZ.
DILLUNS 18. 9.00h. Elia PRIETO.

DIJOUS 21. 9.00h. Lluis FABRÓ, Lluis BERNAL, Maria BERNAL,
Lluisa VAL.
DIUMENGE 24. 9.00h. Juli MIRALLES, Joan MARTÍ, Joan VILÀ i
María CASANOVAS, Maria BUSQUETS i Joan VIDAL, Isabel, José i
Pepita GIL, Josep PORTILLO, Elvireta SANS, Ana DEL MORAL,
Consorts Joan i Teresa. 12.30h. Ramon SABADELL, Maria i Joan
RAVENTÓS, Domingo GIBERT, famílies CLARISÓ-MONFORTLENS.
.
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