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Jesús tornarà...
«Perquè us esteu aquí mirant el cel? Aquest
Jesús que ha estat endut d’entre vosaltres
cap al cel, tornarà de la manera que vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava
cap al cel».
El fragment del llibre dels fets dels apòstols que ens acompanya aquest diumenge
de l’ascensió com a primera lectura de la
paraula de Déu «retrata» bé el vincle i la
missió que Déu continua proposant a cada
un dels seus deixebles, és a dir a nosaltres.
D’una banda expressa el vincle que Jesús ha refet entre la humanitat i el
Pare del Cel: la vocació de tot
cristià és la de posar la
mirada en el Regne nou
que anhelem i que el
Pare del cel ens ofereix.
Tots tenim consciència de la
nostra feblesa i fragilitat,
aquests mesos l’hem experimentat molt a prop, nosaltres
mateixos, la nostra família, persones que coneixem...
L’ascensió de Jesús al cel no és
per «marxar» del nostre món sinó
per «obrir camí», com el primer
d’una cordada, per indicar la vocació a participar de la vida de
Déu de tota la humanitat.
En el prefaci de l’eucaristia d’avui
diem «El mitjancer entre Déu i els homes, el jutge de vius i de morts, el Senyor
de l’univers no hi ha pujat per apartar-se de
la nostra petitesa, sinó perquè nosaltres,
els seus membres, tinguéssim conﬁança de
seguir on ens ha precedit el nostre cap»
Ens cal reconèixer i agrair aquest regal que
Déu ens ha fet: voler-nos per sempre a casa
seva. Aquest camí que Jesús obre és el camí
que conﬁem seguir també nosaltres per pur
regal de Déu.
Però junt a aquesta invitació a seguir les
passes de Jesús cap al Pare, també hi ha la
promesa de «tornar».
És una veritat de fe de la comunitat cristiana professada en el credo la que aﬁrma

aquest retorn a la ﬁ dels temps i com a culminació de la història. Els diumenges diem
que «d’allí ha de venir a judicar els vius i els
morts».
Però el retorn de Jesús «de la mateixa manera que heu contemplat que marxava»
també suggereix una nova manera de Déu
de ser present enmig de la humanitat.
Si aquells deixebles van experimentar l’ascensió del ressuscitat cap al Pare com una
aﬁrmació de victòria de Jesús sobre la mort
i el pecat, la seva promesa de retorn esdevé l’aﬁrmació que els qui
fem camí amb ell en el
món, ja hem vençut en
Jesucrist el pecat i la
mort. No per mèrits propis, sinó perquè «ens hem
agafat de la seva mà», de la
mà d’aquest Jesús vencedor.
Ell ens ha donat el seu Esperit
sant, el do del qual celebrarem
amb tota solemnitat diumenge
vinent. Jesucrist també retorna a
la humanitat amb la presència del
seu esperit, que il·lumina, escalfa,
empeny, ens ajuda a discernir... ﬁns a
fer de cada cristià «un altre Crist» que
retorna i es fa present en el cor de la
història de la humanitat, malgrat la
nostra petitesa i amb tota humilitat.
Ho dèiem en el full distribuït electrònicament diumenge passat: la vida de les comunitats del Prat no s’ha aturat durant el
conﬁnament sinó que ens hem esforçat a
ser presència esperançadora d’aquest Jesucrist vencedor que torna cap a la humanitat, justament per guarir amb l’ajut de les
nostres mans el cor del seu sofriment.
Siguem doncs ben conscients que en la mesura en què vivim units a Jesucrist pel seu
mateix esperit, apropem a la nostra humanitat aquesta presència viva i actuant,
amorosa i plena de misericòrdia del nostre
Pare del cel.
Josep Torrente Bruna
rector

CÀRITAS NECESSITA EL
NOSTRE AJUT. Continuem
la campanya «davant del
coronavirus, cada gest
compta» i a Catalunya
«#Càritasx3. La necessitat s’ha triplicat, Tripliquem les donacions». Des del començament de l’estat d’alarma s’ha fet ajuts d’habitatge per més de 7500€, i continuaran creixent. Us demanem de
col·laborar en la campanya fent la vostra aportació al compte de la
Càritas interparroquial del Prat (ES63 2100 0130 1102 0061 6243). Totes les aportacions seran benvingudes. Si voleu que aquests donatius
puguin desgravar a la campanya de la renda de 2020, caldrà que ens
doneu el nom, cognoms i el núm de DNI per correu electrònic. Moltes
gràcies!

CAMPANYA DE LA RENDA. Convé saber que per raó de la pandèmia ha augmentat el percentatge de desgravació dels donatius fets
a l’Església (i a Càritas, que és església!), amb efectes del dia 1 de
gener de 2020. Tots els donatius a l’Església Catòlica fets aquest
2020 desgravaran a la declaració d’IRPF de la següent manera: els
primers 150 euros retornaran el 80% en la liquidació de la renda, i els
que excedeixin de 150 euros la desgravació serà del 35% (del 40% si
en els 2 anys anteriors s’haguessin realitzat donatius per import igual
o superior al de l’any 2000).
EXÈQUIES DELS DIFUNTS D’AQUESTS DARRERS MESOS. Algunes famílies ens han demanat si es poden celebrar unes exèquies
quan la funerària els entregui les cendres del seu familiar que ha
mort en l’etapa més estricta de confinament. Això és perfectament
possible i és un acte de memòria, reconeixement i de pietat que ens
ajuda a fer aquest dol tan difícil. Cal que us poseu en contacte amb
la parròquia per telèfon o correu electrònic per a buscar el dia i la hora.
Si ja s’ha inhumat (fèretre o cendres) us convidem a dir-nos-ho i l’inclourem en les intencions de la missa de funeral del primer divendres
de mes. Aquell dia haurem de comptar, de moment, amb la limitació
d’aforament de 127 persones per al temple de sant Pere i sant Pau.

REUNIÓ DE JUNTA DE LA CARITAS INTERPARROQUIAL. Tot i la
desescalada, encara haurem de fer aquesta reunió virtualment, per
fer el seguiment de l’activitat dels projectes de Càritas i el creixement
dels ajuts que hem anat fent.
ECONOMIA PARROQUIAL. Aquest diumenge a l’església trobareu
uns sobres promovent una campanya econòmica extraordinària que
supleixi els ingressos que no hi ha hagut durant dos mesos. Gràcies
per la vostra generositat. Una altra possibilitat és subscriure una
quota única o periòdica amb la parròquia (nosaltres ens cuidem de
girar el rebut), o bé fer una transferència als compte parroquials (per
Sant Pere i sant Pau i sant Jordi: ES87 2100 0130 1902 0025 8556; per
la MD de la Mercè: ES97 2100 0130 1802 0045 5335). Aquests donatius poden desgravar a la renda del 2020 si ens faciliteu el nom,
cognoms i núm de DNI, i una adreça postal per a poder enviar el certificat a final d’any.

COMPROMÍS AMB UNA ECOLOGIA INTEGRAL. Un ampli grup de
persones responsables i membres d’entitats, moviments i congregacions cristianes, preveres, religiosos, religioses, laics i laiques de tot
Catalunya han fet públic aquest divendres el seu ’Compromís amb
una ecologia integral’. En ocasió del cinquè aniversari de la publicació de l’encíclica Laudato si’, expressen preocupació davant d’un
“desenvolupament depredador” que afecta “els països i les comunitats més pobres”. Consideren que la crisi sanitària “ha mostrat un
cop més la profunda interdependència de la família humana”. I per
això fan una crida a la “coresponsabilitat” en clau d’Església catalana
per “avançar en la construcció d’un món més just i fratern”. A les nostres parròquies ja fa temps que hi ha un grup que es troba periòdicament per alimentar i fer nostra aquesta reflexió i els compromisos
que se’n deriven.

Nilo MORÁN GARCÍA (95), Antonia BATLLORI VAREA (94).
Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 5 de juny a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau

.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 23. 20.00h. Carmen GARCÍA MONTORE.
DIMECRES 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.
PREGÀRIA DEL PAPA FRANCESC A LA MARE DE DÉU EN OCASIÓ DE LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS. Oh Maria, vós resplendiu
sempre en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. Nosaltres ens encomanem a vós, salut dels malalts, que a la creu vàreu
ser associada al dolor de Jesús mantenint ferma la vostra fe. Vós, salvació del poble, sabeu de què tenim necessitat, i estem segurs que
proveireu a fi que, com a Canà de Galilea, pugui tornar la joia i la festa després d’aquest moment de prova. Ajudeu-nos, mare del diví
amor, a configurar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens digui Jesús, que ha pres damunt seu els nostres sofriments i s’ha carregat
els nostres dolors per portar-nos, a través de la Creu, al goig de la Resurrecció.
Sota la vostra protecció, ens refugiem, Santa Mare de Déu. No desoïu les nostres súpliques, en les nostres necessitats. De tots els perills deslliureu-nos sempre, Verge gloriosa i beneïda. Amén.
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