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Mirar-me per deixar actuar Déu
Aconseguir la pau amb un mateix

Conseguir la paz con uno mismo

Sóc fidel al compliment de les meves obligacions
en el treball, en la família, amb els companys?

¿Soy fiel al cumplimiento de mis obligaciones en el
trabajo, en la familia, con los compañeros?

Estic en pau i reconciliat amb mi mateix?

¿Estoy en paz y reconciliado conmigo mismo?

Sóc fidel a la veritat?

¿Soy fiel a la verdad?

Treballo per la justícia, per un món millor?

¿Trabajo por la justicia, por un mundo mejor?

Estic obert a la conversió?

¿Estoy abierto a la conversión?

Quan escolto la Paraula de Déu, ¿reconec que
també va dirigida a mi?

Cuando escucho la Palabra de Dios, ¿reconozco
que también va dirigida a mí?

Hi ha algú a qui he de demanar perdó?

¿Hay alguien a quien debo pedir perdón?

Sóc capaç de perdonar quan se m'ofèn?

¿Soy capaz de perdonar cuando se me ofende?

He sabut tornar bé per mal, o sóc venjatiu i rancuniós?

¿He sabido devolver bien por mal, o soy vengativo
y rencoroso?

Sóc solidari, servicial, comprensiu?

¿Soy solidario, servicial, comprensivo?

Sé escoltar i dialogar, o sóc autoritari?

¿Sé escuchar y dialogar, o soy autoritario?

Aconseguir la pau a la societat

Conseguir la paz en la sociedad

Com reacciono davant de situacions
socials de violència i d'injustícia?

¿Cómo reacciono ante situaciones sociales de
violencia y de injusticia?

Ajudo a crear un clima de pau i concòrdia i col·laboro amb els que la volen construir?

¿Ayudo a crear
un clima de paz y
concordia y colaboro con los que
la quieren construir?

Sé reconèixer, amb gratitud, els esforços que s'estan fent a favor de la
pau?
A casa i amb els amics, Sóc motiu
de discòrdia o de pau?
En les paraules i en els
fets ¿he actuat amb violència i agressivitat?
Sóc respectuós i tolerant
amb els altres? ¿Confonc la
tolerància amb la indiferència?

¿Sé reconocer, con gratitud,
los esfuerzos que se están haciendo a favor de la paz?
En casa y con los amigos, ¿Soy motivo
de discordia o de paz?
En las palabras y en los hechos ¿he actuado con
violencia y agresividad?
¿Soy respetuoso y tolerante con los demás? ¿Confundo la tolerancia con la indiferencia?

¿Desperto en mi la voluntat de reconciliació respectant el pluralisme i les diferències legítimes?

¿Despierto en mí la voluntad de reconciliación respetando el pluralismo y las diferencias legítimas?

Aconseguir la pau al món

Conseguir la paz en el mundo

Sóc conscient que la pau mundial té a veure amb
la pobresa i la misèria de gran part de la societat?

¿Soy consciente que la paz mundial tiene que ver
con la pobreza y la miseria de gran parte de la sociedad?

Com faig servir els meus diners? Procuro portar
una vida austera?

¿Cómo empleo mi dinero? ¿Procuro llevar una vida
austera?

Sóc capaç de renunciar a comprar alguna cosa, fins
i tot necessària, a favor dels pobres?

¿Soy capaz de renunciar a comprar algo, incluso
necesario, a favor de los pobres?

Sóc solidari? Busco excuses per no col·laborar?

¿Soy solidario? ¿Busco escusas para no colaborar?

Tinc en compte als pobres i necessitats, als propers i als llunyans?

¿Tengo en cuenta a los pobres y necesitados, a los
cercanos y a los lejanos?

Corona d’advent
TERCER DIUMENGE D’ADVENT. Encenem la tercera espelma de la
corona d’advent demanant a l’Esperit de Déu, que ompli l’univers
amb la força del seu amor, que ens ajudi a viure la joia interior que
provoca la trobada amb Jesús, a viure alegres i amb pau amb nosaltres mateixos i amb els altres i a obrir el nostre cor i les nostres
mans als qui els falta el més necessari.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO. Encendemos la tercera vela de
la corona de adviento pidiendo al Espíritu de Dios, que llene el universo con la fuerza de su amor, que nos ayude a vivir la alegría
interior que provoca el encuentro con Jesús, a vivir alegres y en paz
con nosotros mismos y con los demás y a abrir nuestro corazón y
nuestras manos a los que les falta lo más necesario.

FIRA AVÍCOLA I D’ENTITATS. Des d’aquest divendres 13 i fins
aquest diumenge 15. Hi participa la nostra Càritas interparroquial del
Prat.

DINAR DE NADAL DEL PIS COMPARTIT. Divendres 20 al migdia.

CELEBRACIONS DEL PERDÓ. Seran aquesta setmana a les diferents
parròquies. A Sant Pere i sant Pau, serà el dilluns 16 a les 19.00h (seguida de l’eucaristia a les 19.45h), dimarts 17 a les 19.00h a la MD de
la Mercè (seguida de l’eucaristia a les 19.45h), i dimecres 18 a les
19.00h a sant Jordi a l’inici de l’eucaristia vespertina. En l’editorial
d’aquest Full podeu trobar un examen de consciència.

PREGÀRIA DE TAIZÉ. El proper divendres 20 a les 19.00h a la capella de l’escola MD del Carme.

CLERGAT DE L’ARXIPRESTAT. Trobada de Nadal el proper dimecres 18 a Bruguers.
CELEBRACIÓ DE NADAL CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU. La faran a la cripta de la parròquia de Sant Pere i
sant Pau el dimecres 18 a partir de les 17.00h
CELEBRACIÓ DE NADAL DEL REFORÇ EDUCATIU. Serà el proper
dijous 19 a les 17.00h a la sala de sant Pau.
ESCOLA MD DEL CARME. Els infants vindran a fer la cantata de
Nadal el proper divendres 20 a partir de les 9.30h a l’església de
Sant Pere i sant Pau.

BERENAR DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS. El farem el proper divendres 20 a les 17.30h a la sala sant Pau.

EQUIP COORDINADOR GRUPS D’ADULTS DE LES PARRÒQUIES.
Ens trobarem el proper dissabte 21 a les 12.00h a la rectoria de
sant Pere i sant Pau.
AIRES DE GOSPEL. Concert a la cripta dissabte 21 a les 17.30h.
GRUP SALMÓ. Reunió el proper diumenge 22 a les 11.00h.
COL·LECTA DE CÀRITAS. El proper diumenge 22 es farà la
col·lecta de Càritas. El lema de la campanya d’enguany és “Tots
tenim un àngel. Especialment per Nadal”. La Càritas interparroquial del Prat està en “hores baixes” econòmicament parlant. Sort
en tenim de les aportacions que ens fa la Càritas diocesana, en
bona part gràcies a aquesta col·lecta. Aquesta setmana repartirem els sobres i els recollirem el diumenge vinent. Per a fer aportacions a Càritas interparroquial del Prat, les podeu fer a la bústia
de l’Església en un sobre de Càritas o bé als mossens.

Carmen PARETAS MARSAN (94), Ernesto PÉREZ DE MARCO (79), Lourdes SERRANO BLANCO (83).
Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 3 de gener a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 14. 20.00h. Esposos Angel ARMALÉ i Elena VIDAL.

DISSABTE 14. 19.00h. Manuel MARTÍNEZ CABELLO.

DIUMENGE 15. 9.00h. Francisco SALCEDO i Ana DEL MORAL,
consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES i famílies. 12.30h. Roger CHÁVEZ JARSUN.

DIUMENGE 15. 11.00h. Manuel MARTÍNEZ CABELLO, César
IGUALADA DURAN, Benita DE LA CUEVA.

DILLUNS 16. 9.00h. Manuel MARTÍNEZ CABELLO.

DIMARTS 17. 19.00h. Manuel MARTÍNEZ CABELLO.

DIMECRES 18. 9.00h. Elia PRIETO, Manuel MARTÍNEZ CABELLO.

DIJOUS 19. 19.00h. Manuel MARTÍNEZ CABELLO, Arsenio
ALONSO VUELTA.

DISSABTE 21. 9.00h. Francisco CASTILLO ALFONSO.

DIVENDRES 20. 19.00h. Manuel MARTÍNEZ CABELLO.

DIUMENGE 22. 9.00h. Josep CASTELLVÍ. 12.30h. esposos Isabel i
Fernando, famílies PARDO – VILLAMAYOR, famílies ALCAIDE –
LÁZARO, Manuel PARDO VILLAMAYOR.

DISSABTE 21. 19.00h. Manuel MARTÍNEZ CABELLO.
DIUMENGE 22. 11.00h. Manuel NIELFA CÁRDENAS, Eugenio NIELFA DONOSO, Manuel MARTÍNEZ CABELLO, Alzira LÓPEZ,
Francisco LORENZO.
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