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Jornada mundial de la pau
Dimarts 1 de gener, solemnitat de santa Maria, celebrem també aquesta 52a Jornada
mundial per la pau. Del missatge que cada
any escriu el papa per a preparar-la, n’extrec
alguns pensaments:
Jesús, a l’enviar els seus deixebles en missió,
els va dir: «Quan entreu en una casa, digueu
primer: “Pau en aquesta casa”. Si allí hi ha
algú que n’és digne, la pau que li desitgeu
reposarà damunt d’ell; si no, tornarà a vosaltres».
Donar la pau està en el centre de la missió
dels deixebles de Crist. I aquest oferiment
està dirigit a tots els homes i dones que esperen la pau enmig de les tragèdies i la violència de la història humana. La «casa» esmentada per Jesús és cada família, cada comunitat, cada país, cada continent, amb les
seves característiques pròpies i amb la seva
història; és sobretot cada persona, sense
distinció ni discriminació. També és la nostra
«casa comuna»: el planeta en què Déu ens
ha col·locat per a
viure i al que
estem cridats a
tenir cura amb
interès.
Per tant, aquest
és també el meu
desig al començament
del nou any:
«Pau
en
aquesta casa».
[...] La política és un vehicle fonamental per
a ediﬁcar la ciutadania i l’activitat de l’home,
però quan aquells que s’hi dediquen no la viuen com un servei a la comunitat humana,
pot convertir-se en un instrument d’opressió, marginació i ﬁns i tot de destrucció.
Diu Jesús: «Si algú vol ser el primer, que es
faci el darrer de tots i el servidor de tots» (Mc
9,35). Com subratllava el papa sant Pau VI:
«Prendre seriosament la política en els seus
diversos nivells —local, regional, nacional i
mundial— és aﬁrmar el deure de cada persona, de tota persona, de conèixer quin és el

contingut i el valor de l’opció que se li presenta i segons la qual es busca realitzar
col·lectivament el bé de la ciutat, de la nació, de la humanitat».
[...] La política, si es duu a terme en el respecte fonamental de la vida, la llibertat i la
dignitat de les persones, pot convertir-se
veritablement en una forma eminent de la
caritat.
[...]Celebrem aquests dies els setanta
anys de la Declaració Universal dels Drets
Humans, que va ser adoptada després del
segon conﬂicte mundial. Recordem referent a això l’observació del papa sant Joan
XXIII: «Quan en un home sorgeix la consciència dels propis drets, cal que aﬂori
també la de les pròpies obligacions; de
manera que aquell qui posseeix determinats drets té així mateix, com a expressió
de la seva dignitat, l’obligació d’exigir-los,
mentre els altres tenen el deure de reconèixer-los i respectar-los».
[...] La pau és una
conversió del cor i de
l’ànima, i és fàcil reconèixer tres dimensions
inseparables
d’aquesta pau interior i
comunitària:
— la pau amb nosaltres mateixos, rebutjant la intransigència, la ira,
la impaciència i —com aconsellava sant Francesc de
Sales— exercitant «una mica de dolcesa
amb un mateix», per a oferir «una mica de
dolcesa als altres»;
— la pau amb l’altre: el familiar, l’amic,
l’estranger, el pobre, el qui pateix...; atrevint-se a la trobada i escoltant el missatge
que porta en si mateix;
— la pau amb la creació, redescobrint la
grandesa del do de Déu i la part de responsabilitat que correspon a cadascú de nosaltres, com a habitants del món, ciutadans i artífexs del futur.
Del missatge del papa Francesc
per la 52a Jornada mundial de la Pau

TÓMBOLA PARROQUIAL. Es va celebrar a Sant Pere i sant Pau
després de la missa del Gall el passat 25 de desembre. S’hi van
recollir 671€ per ajudar a les despeses extraordinàries de les celebracions d’aquests dies..
CAPELLES DE LA SAGRDA FAMÍLIA. Hi ha cinc capelles que van
passant de casa en casa. De les aportacions que cada família fa
quan la capella visita casa seva s’han recollit aquest any 1.244€.
Moltes gràcies.
RIFA DE LA PANERA DE L’ASS. MD DE MONTSERRAT. Ja ha sortit el guanyador de la panera. S’ha recollit 872€ en aquesta campanya. Gràcies.
PEREGRINACIÓ DE CONFIANÇA SOBRE LA TERRA. Els germans
de Taizé convoquen enguany a Madrid la seva trobada des del dia
28 fins a cap d’any. Hi participen alguns joves de les parròquies
del Prat amb altres de la diòcesi. El dijous 3 de gener, es farà a
Santa Maria del Mar de Barcelona a les 20.00h una pregària amb
la presència de la comunitat de monjos de Taizé, que retornen cap
a casa seva.
MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE MISSES DELS DIES FEINERS. A
partir de dimecres vinent, dia 2, 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 que mantindrem a les 20.00h. Tornem a repartir
els horaris de missa de les parròquies del Prat. Agafeu-ne els que
vulgueu. Atenció, però, que aquesta setmana ja entren en vigor.

CELEBRACIONS DE CAP D’ANY i REIS. Dimarts 1 de gener és cap
d’any i solemnitat de Santa Maria, reina de la pau. Per això el dilluns hi haurà eucaristia anticipada a les 19.00h a la MD de la
Mercè i a les 20.00h a sant Pere i sant Pau, i el dimarts 1 hi haurà
horari de diumenge. En canvi, en escaure’s en diumenge la festa
de l’epifania del Senyor (Reis), els horaris tant de dissabte 5 com
de diumenge 6 de gener no queden alterats.
MISSA PELS DIFUNTS. Divendres 4 a les 20.00h hi haurà la missa
a la parròquia de Sant Pere i sant Pau per tots els difunts del Prat
que hem acomiadat el mes de desembre. Ho hem dit i insistim:
aquest dia preguem per tots els difunts dels quals en tenim coneixement perquè hem fet l’enterrament algun dels mossens del
Prat, però se n’hi poden afegir d’altres que s’han enterrat en altres llocs o no s’ha fet celebració religiosa. I també, aquelles famílies que participeu habitualment en l’eucaristia en una de les
parròquies del Prat, que es digui aquesta missa de difunts a Sant
Pere i sant Pau no impedeix que un altre dia demaneu als mossens de pregar pels vostres familiars i amics difunts en una de les
eucaristies que se celebren a la vostra parròquia.
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 ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. El proper diumenge hi haurà la col·lecta mensual 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%)

Lourdes COLOMINAS GUARRO (91), Julio SANTOS VARA (72), Pilar CARMONA GÁLVEZ (91), Manuel CASADO CARRILLO (75), Encarnación CABRERA MARSAL (88), Isabel RUANO HERNÁNDEZ (85), José PÉREZ RUBIO (59).

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 29. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 30. 9.00h. Josep PORTILLO, Ana DEL MORAL.
12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS.
DIMARTS 1. 9.00h. consorts Mariano REVOLTÓS, Sira GARCÍA
i famílies, Emilia, Maria, Paulina i Quimeta BUSQUETS, mossèn Jesús MIRALLES, mossèn Ricardo MIRALLES i Juli MIRALLES.
DIVENDRES 4. 20.00h. MISSA DE DIFUNTS. Albert TOMÁS
SERRET, Diego ALMENA MUÑOZ, Fernando VISO ESCUDERO,
Manuel DE LA TORRE AMAYA, Vicente GARCÍA PEDRERO,
María LUENGO LÓPEZ, Fernando RANGEL RASTROJO, Maria

QUINTERO ROMÁN, Dolores GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Encarnación SANCLODIO CASTRO, Prudenci MOLAS GARCÍA, José
PÉREZ RUBIO, Lourdes COLOMINAS GUARRO, Julio SANTOS
VARA, Pilar CARMONA GÁLVEZ, Manuel CASADO CARRILLO,
Adrián MORENO MORENO, Isabel RUANO HERNÁNDEZ, Fe
PERALTA ACERO, Maria MUNUERA ÚBEDA, Esther HUETO
MADRID, Conxita PUIG CLIMENT, Pedro GONZÁLEZ DURÁN,
Encarnación CABRERA MARSAL.
DIUMENGE 6. 9.00h. Joan MARTÍ, Albert ROVIRA, Sergi PEJOAN.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 29. 19.00h. Ana JIMÉNEZ, Rafael LAY REYES.
DIVENDRES 4. 19.00h. Manuel POYATOS POYATOS.
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