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Sentir-se acollit
a les celebracions litúrgiques
Quan rastregem la història sagrada a la recerca d’exemples d’acollida hi ha dos coneguts passatges bíblics que ressalten: un de
l’Antic Testament, l’altre del Nou. El primer
és l’acollida que Abraham i Sara fan als tres
homes que passen pel costat de la seva
tenda (cf. Gn 18,1-15). Tres estranys que van
ser rebuts amb cordialitat i les màximes
atencions que els podien oferir. El segon
dels relats és l’acollida que sempre Jesús
rep a Betània, a casa dels seus amics Marta,
Maria i Llàtzer, on una de les vegades ens
indica el text evangèlic com Maria li va ungir
els peus amb perfum i els va eixugar amb la
seva cabellera (cf. Jn 12,1-11). En aquesta
ocasió no és un estrany el que era rebut,
sinó un amic.
Ser acollidor amb algú que ve a casa nostra,
sigui conegut o estrany, és un valor humà
fonamental. I, a més a més, des de l’òptica
cristiana hi afegim un plus, ja que Jesús va
aﬁrmar que «qui us acull a vosaltres, a mi
m’acull» (Mt 10,40). Per això, com a persones i com a creients, en les celebracions litúrgiques l’acollida ha de ser un tret que
sempre ha de resplendir. Una acollida que
podem trobar a tres nivells: comunitari,
personal i diví.
Ja des de l’antiguitat
en les comunitats cristianes hi havia uns responsables d’acollir els
que venien a les celebracions litúrgiques.
Eren els ostiaris o porters (en llatí ostium
signiﬁca porta).
Hauríem de seguir trobant en l’actualitat en
les nostres esglésies a
algú designat per la comunitat encarregat de
l’acollida: aquella persona que rep a l’entrada tots els que

s’apropen a l’església, que convida a passar
qui ve a resar i impedeix als turistes que deambulin durant la celebració, que ofereix un
full amb els cants o altres indicacions per a
la litúrgia, que fa que qui participa del culte
se senti des del començament membre de
la resta de cristians i cristianes que es reuneixen per celebrar junts la fe.
Però encara més, cada un pot també exercir
personalment aquest ministeri de l’acollida
transmetent amabilitat i proximitat a
aquelles persones que estan assegudes al
seu costat, o en el banc de davant o de darrere. De manera que tots ens sentim membres d’una mateixa comunitat cristiana que
comparteix la Paraula de Déu i el cos i la
sang de Crist.
I ﬁnalment és Déu mateix qui ens acull per
damunt de tot, quan ja des de l’inici es manifesta la seva presència enmig dels cristians reunits per mitjà de la salutació litúrgica: «El Senyor sigui amb vosaltres». Perquè on dos o tres estan reunits en el seu
nom, ell hi és enmig d’ells (cf. Mt 18,20).
José Antonio Goñi
Article publicat al número 9
de la revista Galilea.153.

HORARI D’ESTIU. Després de quinze dies de restriccions d’aforament, aquest mes d’agost recuperem la missa diària de dilluns a
diumenge a les 9.00h a sant Pere i sant Pau; també el dijous a les
11.00h i els divendres a les 19.00h a sant Cosme i sant Damià.
Pel que fa a les celebracions dominicals, els dissabtes a les
19.00h a Sant Cosme i sant Damià i a la MD de la Mercè, i a les
20.00h a Sant Pere i sant Pau. Els diumenges a les 9.00h a Sant
Pere i sant Pau, a les 11.00h a la MD de la Mercè, a les 11.30h al
Sants Cosme i Damià i a les 20.00h a Sant Pere i sant Pau.

El despatx de sant Pere i sant Pau (dilluns de 18.00h a 20.00h
i divendres de 10.00h a 12.00h) on us podem atendre també
per qüestions de la parròquia de la MD de la Mercè. Si hi ha
algun assumpte urgent, truqueu al telèfon de la parròquia o
envieu un correu electrònic a les adreces que hi ha al peu del
Full i ho intentarem resoldre.
ORDENACIÓ DIACONAL D’EN XAVIER MONTANÉ. Aquesta setmana passada en Xavier ens va fer saber que ja li han comunicat
la data per la ordenació diaconal: serà el diumenge 11 d’octubre, a
la tarda, a la catedral de sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.
Ens n’alegrem amb ell i la seva família. Ja en donarem més informació més endavant,

SIKEM. Per raó de les restriccions de reunió del passat mes
de juliol vam suspendre el segon SIKEM. El tema, però, continua en vigor. El mes de setembre mirarem de reprogramar-lo i ho farem saber a través del Full i de les xarxes.
Porta per títol Noves emergències socials? Reptes de l’Església al Prat.
SOLEMNITAT DE L’ASSUMPCIÓ DE MARIA. Enguany s’escau en dissabte, de manera que
l’horari de misses serà:
Divendres (vigília ssumpció): 19.00h a la MD de la Mercè i Sants
Cosme i Damià. 20.00h a Sant Pere i sant Pau,
Dissabte (assumpció): 9.00h Sant Pere i sant Pau, 11.00h MD de la
Mercè. 11.30h Sants Cosme i Damià, 20.00h Sant Pere i sant Pau.
Diumenge: 9.00h Sant Pere i sant Pau, 11.00h MD de la Mercè.
11.30h Sants Cosme i Damià, 20.00h Sant Pere i sant Pau.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 12 de juliol Nerea MENA DUARTE de Diego i Nuria, Leyre GIL ARÉVALO de Sheila. El 25 de juliol Teresa
BARBERO GÓMEZ de Miguel Angel i Maria Teresa.
SANT PERE I SANT PAU. El 18 de juliol Pol CUADRADO BALAGUERÓ de Sergi i Susana Pilar i Sofia ROLDÁN FERNÁNDEZ de Miguel Angel i
Mariona.

Ángeles SERRANO CASANOVAS (96), Carmen TORRES ÁLVAREZ (95), Hermínia FRIAS MUÑOZ (82), Raimunda GALÍCIA BADIA (105), Dolores JIMÉNEZ MARTÍNEZ (77), Feli NIETO PUNZANO (51), José MARTÍN BOULLON (80), Encarnación SÁNCHEZ JIMÉNEZ (80), Marcelino BENITO HERNÁNDEZ (72), Tomás DE LA FUENTE LÓPEZ (81), Antonio NAVARRETE BLANCO (80), Encarnación GÓMEZ HIDALGO (83), Eladio
DEL SOL VAQUERO (87), José RUBIA GARCÍA (92), Florencio RODRÍGUEZ CUSTODIO (85), Honoria ÁLVAREZ IGLESIAS (88), Mateo FUERTES GONZÁLEZ (75), Josefina LAHOZ BARRANCO (90).
Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 7 d’agost a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau

SANT PERE I SANT PAU

DIMECRES 12. 9.00h. famílies RODRÍGUEZ-DARNÉS.

DIUMENGE 2. 9.00h Albert ROVIRA, Joan MARTÍ.

DIMECRES 19. 9.00h. Pau VILÀ FABRÓ i famílies.

DIVENDRES 7. 20.00h (missa difunts) Joan Antoni CREUET, Beatriz
GARCÍA MARTÍN, Antonina GARCÍA RODRÍGUEZ, Florencio RODRÍGUEZ CUSTODIO, Julián ROMERO ÁLVAREZ, Julián FERNANDO
BLASCO, Mateo FUERTES GONZÁLEZ, Carmen GARCÍA MONTORE,
Juan JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Marcelino BENITO HERNÁNDEZ, Encarnación GÓMEZ HIDALGO, Tomás DE LA FUENTE LÓPEZ, Antonio NAVARRETE BLANCO, Feli NIETO PUNZANO, Antonia HERNÁNDEZ,
Raimunda GALÍCIA BADIA, Dolores JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Josep PUGÉS CARBÓ.

DIJOUS 20. 9.00h. Josep CASTELLVÍ COSTÁN

DIUMENGE 9. 9.00h. consorts Francisco SALCEDO i Ana DEL MORAL, Domingo GIBERT, Estanislao GIBERT.
DIMARTS 11. 9.00h. fam. INÉS CONDE i CONDE RIERA.

DILLUNS 24. 9.00h Leandro RIBAS i Camila PORTILLO.
DIJOUS 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS
DIVENDRES 4/set. 20.00h (missa difunts). Josefina LAHOZ BARRANCO, Honoria ÁLVAREZ IGLESIAS, José RUBIA GARCÍA, José
MARTÍN BOULLON, Carmen TORRES ÁLVAREZ, Hermina FRIAS MUÑOZ,
DIUMENGE 6/set. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ. 12:30h. Domin GIBERT, Estanislao GIBERT. 20.00h famílies PARDO-VILLAMAYOR, famílies ALCAIDE-LÁZARO, esposos Fernando i Isabel, Manuel PARDO VILLAMAYOR.
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