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Eucaristia: El cant d’entrada
Per a sentir-nos una autèntica assemblea
litúrgica és important que hi siguem tots
des de l’inci: difícilment tindrem consciència d’assemblea si anem arribant de mica
en mica quan la celebració ja està començada.
Per això és important el cant d’entrada:
hauria d’ajudar a sentir-nos “assemblea”,
un únic col·lectiu, a deixar els “jo” i començar a viure com a “nosaltres”. No és tan sols
una cançó per donar el tret de sortida de la
celebració. Per això també és important
que tothom pugui participar en el cant
d’entrada (no escoltant, sinó cantant) i
també és important triar-lo amb una lletra
que expressi aquest sentit.

La mateixa Institució General del Missal
Romà, diu que “La seva ﬁnalitat és que els
ﬁdels que s’han reunit estableixin comunió
entre ells, i es disposin a escoltar com cal la
paraula de Déu i a celebrar dignament l’Eucaristia” (IGMR 46)
Aquest, doncs, hauria de ser el criteri fonamental per triar el primer dels elements de
l’eucaristia: el cant o himne d’entrada. De
fet, la mateixa introducció al missal que he
citat diu que “la ﬁnalitat d’aquest cant és
d’obrir la celebració, fomentar la unió dels
qui s’han congregat, elevar els seus pensaments al misteri del temps litúrgic o de la
festa o del dia, i acompanyar la processó del
sacerdot i dels ministres” (IGMR 47).
És clar, doncs, que no és tan sols un element per acompanyar l’entrada del celebrant, sinó que la força i la intenció cal posar-la en els altres dos accents: adquirir
consciència de Poble de Déu aplegat per a
la celebració i orientar la nostra mirada cap

al misteri del temps litúrgic que celebrem.
Un himne d’entrada estarà ben triat si expressa totes dues coses mentre acompanya l’entrada del mossèn.
Hi ha, encara, una altra consideració a fer:
cal que, a més de “bellesa i consistència
musical” tingui bellesa i consistència en el
contingut del text: d’aquí que el nostre darrer Concili Provincial Tarraconense insistís
en la necessitat de disposar de textos de la
paraula de Déu musicats que ajudin a entrar en la celebració amb la força i la consistència que trobem en els textos de la Bíblia. Aquest és el criteri que ha presidit la
tria dels qui han confeccionat el Cantoral de
Missa Dominical que és el que fem servir a

les nostres parròquies, i per això donem prioritat als cants que conté i deixem per a altres celebracions i pregàries altres cants.
Té, a més, la virtut de ser compartits per
moltes comunitats cristianes d’arreu del
país.
També pel seu caràcter introductori a la celebració el cant d’entrada varia a mesura
que avança l’any litúrgic. No podem deixar
de fer un esforç en aprendre nous himnes
d’entrada que expressin amb solidesa i bellesa el misteri que celebrem en cada Eucaristia en els diferents temps litúrgics i festes dels sants.

El cant d’entrada és un element que ajuda
a entrar en la celebració ¿faig el possible
per participar-hi des d’aquest primer moment?

CONVIVÈNCIES DE LA CATEQUESI. Des de dissabte 25 després
de dinar fins a diumenge 26 havent dinat. El diumenge, a més
dels infants i catequistes, hem convocat les seves famílies i els
adults dels diferents grups parroquials a sumar-s’hi, participant a
partir de les 10.30h en una activitat del matí, l’eucaristia al migdia
i després en el dinar compartit (Cada família ha de portar el propi
dinar). Les convivències es fan a la casa del P. Manyanet de Begues.
DIUMENGE DE LA PARAULA. Per indicació del papa Francesc,
aquest 3r diumenge de durant l’any el dediquem a la “celebració,
reflexió i divulgació de la Paraula de Déu (Aperuit illis, 3). Hi mirarem de donar relleu en les celebracions de l’eucaristia a les parròquies del Prat.
CELEBRACIÓ DE SANT ANTONI. Vam celebrar-la a l’eucaristia de
les 9.00h a la cripta el passat 17 de gener. Es van beneir els bastons de pa que agraïm al forn Tastum.
REUNIÓ DE RESPONSABLES DE ROMERIES. Ens han convocat a
Montserrat aquest proper dilluns per a preparar les romeries a
Montserrat d’aquest any. Hi participarem una representació de
les parròquies del Prat.
PREPARACIÓ DE BAPTISMES. Reunió aquest dimarts a les
20.00h a la MD de la Mercè amb les famílies que preparen el baptisme dels seus fills properament.
CLERGAT DE L’ARXIPRESTAT. Aquest dimecres hi ha reunió a
Bruguers.
EQUIP DE PASTORAL DE LA SALUT. Visitadors i portadors de comunions, reunió aquest proper dimecres 29 a les 16.00h a la sala
sant Pere.

CURS BÀSIC DE VOLUNTARIAT DE CÀRITAS. El farem a la nostra
parròquia de sant Pere i sant Pau els dissabte 1 i 8 de febrer de
9.00h-13.00h. Si hi ha alguna persona interessada en començar
ara o en el futur un voluntariat i vol aprofitar aquest curs que es
fa al Prat, que ens ho digui de seguida, que l’hi afegiríem.
SOPAR DE LA TÓMBOLA. Amb els col·laboradors que ens han ajudat a muntar la tómbola que se celebra després de la missa del
gall. El sopar serà dissabte 1 de febrer a les 21.00h.
GRUP LLAVORS. Reunió el proper diumenge 2 de febrer a les
10.00h a la parròquia de sant Pere i sant Pau.
COL·LECTA PER LES OBRES. A la parròquia de la MD de la Mercè
diumenge vinent, 2 de febrer.
PROJECTE ACOMPANYAMENT AMB COR. Hem acabat la fase de
preparació del projecte i de formació dels voluntaris i ara cal identificar aquelles persones que podrien beneficiar-se de la visita
setmanal d’un d’aquests voluntaris. Trobareu fulletons per explicar el projecte a la taula dels Fulls Dominicals.
CONFIRMACIÓ D’ADULTS. Ens disposem a començar un grup
d’adults a finals de gener per a rebre la confirmació la propera
pasqua. Els qui estiguin interessats a rebre aquest sagrament,
s’han de posar en contacte amb nosaltres, preferentment a través del correu electrònic del peu de full.
CURSET ARXIPRESTAL SOBRE DOCTRINA SOCIAL DE L’ESGLÉSIA. Hi ha hagut un endarreriment en les dates: es farà tres matins de dissabte (29/feb i 28/març i 25 d’abril) a la parròquia de
Santa Maria de Castelldefels de les 10.00h a les 13.00h. Els qui
estiguin interessats a participar-hi cal que ens ho diguin per fer
previsions.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 18 de gener Sarah AMARILES OCAMPO de Uriel i Luz Carime, Lukas CASTELLANO COIMBRA de
Darwin Fabián i Virginia, Jose i Aihoa ALMANSA DONOSO de Jose i Jennifer. SANT PERE I SANT PAU. El 18 de gener Paula MARTÍNEZ
GARCÍA de Sergio i Alba, Elsa i Inés RUIZ LÓPEZ de Feliciano i Núria, Marc i Èlia LEO PÉREZ de Ángel i Pamela.

Rafaela CORCHADO VALERIO (69), Edelmiro ORTEGA RAMÍREZ (91), José Luís SÁNCHEZ RUBIO (53).
Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 7 de febrer a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU

DIUMENGE 2. 9.00h. Joan MARTÍ, Albert ROVIRA.

DISSABTE 25. 20.00h. famílies VARA DEL CAPO i BLANCO GARCÍA.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DILLUNS 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS
DIMECRES 29. 9.00h. fam. VILÀ-BAIGES, fam. MONÉS-ALBET.
DIJOUS 30. 9.00h. Josep CASTELLVÍ COSTÁN, Ana DEL MORAL
QUESADA.

DISSABTE 25. 19.00h. Francisco RAMOS, Angustias RAMOS
OJEDA.
DIUMENGE 26. 11.00h. Gabriel, Santos i Maite. Juan Enrique MILLÁN, Cruz MEDINA DOMINGO.
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