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Advent

Obrim dreceres d’esperança
quan no cedim a la confrontació,
ans abracem el que ens separa
per teixir plegats un futur nou.
Aplanem els turons de la rancúnia
quan deixem pas al dolor que els alimenta
i agraïm el record dels dies dolços
que deixarem escrits en la memòria.
Alcem les fondalades de la impotència
quan persistim conﬁadament en la denúncia
de tot allò que ens encadena,
malgrat el silenci de les paraules
o els desamors que ens humilien.
Tan és el temps que ens cal per retrobar-nos
perquè és el caminar tenaç
el que fructiﬁca en l’ocult dels dies
i en el temps adormit de l’espera.
De nou construirem plegats
el viure que ens allibera.

Hi ha una teranyina que enreda el món
teixint paranys per engolir-lo.
Però ve un foc devorador
per devastar el que ens acomoda
en la seguretat i el confort.
Per a cremar tota cobdícia
i tot afany de possessió.
Per anorrear tot prejudici i discriminació.
Per fulminar les autocomplaences
i els guanys que alimenten
el nostre jo.
Sí, vine i deixa’ns erms, nus,
a la intempèrie.
I podrem començar de nou
des del vertigen de la indigència
on tota feblesa es do per a l’abandó
i la conﬁança.
On tot insigniﬁcant somriure
convida a la lloança
que amoroseix el patiment.
On tota adversitat i dissort
esdevé oportunitat per fer emergir
el tresor que ens habita.
On tota engruna de tendresa i solidaritat
ens fa deutors d’amor per al món.
Vine! I que el teu foc
incandescent
renovi les nostres esperances.
Mar Galceràn

Corona d’advent
TERCER DIUMENGE D’ADVENT. En la foscor s’ha encès una llum,
en el desert s’ha sentit el crit d’una veu. Rebem la gran notícia: el
Senyor és a punt d’arribar! Prepareu els seus camins, perquè ja
s’acosta. Adorneu la vostra ànima com una núvia s’engalana el
dia del seu casament. Ja és aquí el missatger. Joan baptista no és
la llum, sinó el qui ens anuncia la llum. Quan encenem aquestes
tres espelmes cada un de nosaltres vol ser torxa vostra perquè
brilleu, flama vostra perquè escalfeu. Veniu, Senyor a salvar-nos,
ompliu-nos amb la vostra llum, escalfeu-nos amb el vostre amor!

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO. En la oscuridad se ha encendido una luz, en el desierto se ha oído el grito de una voz. Recibimos la gran noticia: el Señor está a punto de llegar! Preparad sus
caminos, porque ya se acerca. Adornad vuestra alma como una
novia se engalana el día de su boda. Ya está aquí el mensajero.
Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando
encendemos estas tres velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama tuya para que des calor. Ven,
Señor a salvarnos, llénanos con tu luz, danos calor con tu amor!

CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA D’ADVENT. Ja les hem fet a
Sant Pere i sant Pau, Sant Jordi i MD de la Mercè. Queda encara el
dijous 20 a les 19.30h a Sant Cosme i sant Damià.

GRUP LLAVORS. Reunió el diumenge 23 a les 11.00h a la sala sant
Pau.

BERENAR DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS. El proper dilluns 17 a
les 18.00h a la sala de Sant Pau.
VOLUNTARIS DE FRANCESC PALAU. El proper dimarts 18 a la
tarda, celebració de Nadal a la cripta de Sant Pere i sant Pau.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió el proper dimecres 19 a les
18.00h a la sala sant Pere.
FESTA DE NADAL DEL REFORÇ DE PRIMÀRIA I LA BRÚIXOLA.
El proper dijous 20 a les 17.00h a la sala Sant Pau.
TROBADA DE NADAL DE CATEQUISTES. De les parròquies del
Prat el proper dijous 20 a les 19.00h a la sala sant Pere.
CANTATA DE NADAL. Escola Mare de Déu del Carme, a l’església
de sant Pere i sant Pau. Tot el matí del divendres 21.
PREGÀRIA DE TAIZÉ. El proper divendres 21 a les 19.30h a la capella de l’Escola MD del Carme.
VETLLADA DE l’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. El proper dissabte 22 al Teatre Modern.
GRUP SALMÓ. Reunió el proper dissabte 22 a les 17.00h a la sala
Sant Pere.

MISSES DE VIGÍLIA, NADAL I SANT ESTEVE. Hem publicat l’horari de misses en la mateixa felicitació de Nadal. Agafeu-ne per
vosaltres i per qui cregueu que li pugui ser útil.
MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE MISSES DELS DIES FEINERS.
Després de dos anys amb l’horari actual de les parròquies del Prat,
i havent-ne parlat amb el consell pastoral, hem decidit avançar
les misses vespertines de dilluns a divendres una hora. A partir
de l’1 de gener, les misses seran a les 19h de dilluns a divendres,
excepte la de Sant Cosme i Damià tots els divendres i la de difunts
de Sant Pere i sant Pau els primers divendres de cada mes. Tornarem a repartir els horaris de missa de les parròquies del Prat.
CONFIRMACIÓ D’ADULTS. Com cada any oferim la possibilitat de
formar un grup per a rebre la propera pasqua el sagrament de la
confirmació. Abans d’acabar l’any, si sabeu d’algú interessat, ens
ho hauríeu de dir.
CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS. Per raó de la coincidència
aquest diumenge de la fira, la Marató... la col·lecta econòmica de
Càritas diocesana la farem el proper diumenge 23 i el dia de Nadal.
Aquest diumenge 16 repartim els sobres perquè puguem decidir
en consciència quina ha de ser la nostra aportació.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia del temple. L’import de les obres és de
12.329€ Hem recollit fins al moment 5.045,66€ (41%)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 9 de desembre Alejandro REYES PÉREZ de Luis Carlos i Yeimi, Pablo FERRER CALVO de Antonio i
Maria Eugenia, Alma MUÑOZ FABIAN de Segundo i Laura, Nahia MUÑOZ MENDOZA de Jonatan i Nerea.

Fernando VISO ESCUDERO (81), Manuel DE LA TORRE AMAYA (72), Vicente GARCÍA PEDRERO (86).

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 15. 20.00h. Francisco CASTILLO, Cisquet i María Teresa, Conxita SANFELIU.
DIUMENGE 16. 9.00h. Ana DEL MORAL. 20.00h. Mercè ARDEO MOYA, Teresa MOYA MAÑES.
DIMARTS 18. 9.00h. Elia PRIETO, Joan Lluis FERRET PUJOL.

DISSABTE 22. 9.00h. Mari Paz MARTÍNEZ, Josep CASTELLVÍ,
Francisco CASTILLO.
DIUMENGE 23. 9.00h. Ana DEL MORAL. 12.30h. Manuel
PARDO VILLAMAYOR, esposos FERNANDO I ISABEL, famílies
ALCAIDE-LÁZARO, famílies PARDO-VILLAMAYOR
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIJOUS 20. 20.00h. Arsenio ALONSO VUELTA.
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