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Un nou començament
La situació creada a causa de la pandèmia
coronavirus continua estremint la nostra
vida i continua plantejant-nos no poques
preguntes.
Poques famílies s’han lliurat de no tenir algun dels seus membres a casa o hospitalitzat, el llarg conﬁnament viscut tancats en
un pis, el dol, la solitud dels malalts en els
hospitals, l’angoixa i el temor per no trobar
un refugi segur davant d’un enemic invisible...
Les certeses del progrés cientíﬁc al que havíem conﬁat la nostra sort s’han esvaït. Els
sistemes polítics i econòmics que semblaven garantir benestar i seguretat han trontollat greument. La cultura dels drets reals
i presumptes ha cedit, sense badar boca, a
canvi d’una pretesa seguretat.
La relació amb els altres s’ha vist marcada
pel temor i la sospita davant d’un possible
contagi. Ens hem vist reclosos en espais
«estrets» i pensats més per dormir que per
viure.
No podem amagar-ho: les nostres seguretats han deixat al descobert tota la seva
fragilitat. La por a la mort i al mal ens ha
posat davant d’interrogants que ja no estàvem acostumats a afrontar!
En semblant situació, el creients hem d’ajudar a llegir i a viure amb maduresa el que
està passant, hem de donar motius seriosos per esperar, hem d’obrir nous i diversos
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horitzons tot evitant discursos empalagosos i insuportables, discursos «d’oﬁci».
Redescobrir el fonament de l’esperança,
d’una vida que va més enllà de la mort, la fe
en la resurrecció: arguments que havíem
descurat i que no haurien ja de crear-nos
problemes.
L’experiència de tant de temps passat
junts, i «estretament» junts, ens conﬁrma
que la família és l’únic lloc on cada un es pot
sentir acollit i estimat pel que és. Els sofriments que ens han aﬂigit, i que encara continuen fent-ho, són una imprevista però
real escola d’humanitat. Així, res no tornarà
a ser com abans.
Setembre és temps de tornar a començar,
de nous projectes... Al davant nostre, el
desaﬁament de prendre consciència de les
nostres fragilitats, la responsabilitat de no
malmetre els ensenyaments d’aquesta tràgica experiència i mirar el futur amb ulls
nous, projectar la nostra convivència social
promovent canvis radicals i eﬁcaços. El futur és en gran part en les nostres mans, depèn també de nosaltres...
Si aquest «mal comú» ens ha fet redescobrir el «bé comú», si la humanitat ha crescut en la consciència que «tot ens concerneix a tots», aleshores el nou començament no sols és possible i desitjable, sinó
un compromís per traçar nous horitzons.
Lino Emilio Díez Valladares
per a Missa Dominical

MISSES DIÀRIES A LES 7.20h. Habitualment, en retornar les
classes a l’escola Mare de Déu del Carme retornaven també les
misses a la capella de l’escola a les 7.20h. De moment encara no
retornaran. També la capella serà un dels punts d’accés diferenciat per alguns grups a l’escola. Si un cop engegat el curs es pot
reemprendre, ja avisarem.
INSCRIPCIONS DE LA CATEQUESI INFANTIL. Per aquest proper
curs les inscripcions seran aquest dilluns 14/set de 17.30h a
18.30h a la parròquia de Sant Pere i sant Pau (Pl. de l'Església),
dimarts 15/set de 17.30h a 18.30h a la parròquia de la MD de la
Mercè (Sarajevo 6-10), dimecres 16/set de 17.30h a 18.30h a Sant
Jordi (c/Montsant 10) i dijous 17/set de 10.00h a 11.00h a la parròquia de Sant Pere i sant Pau (Pl. de l'Església) Quan els inscriviu
donarem les dates i hores per fer la catequesi (un dia a la setmana, dilluns/dimarts/dimecres segons on la vulguin fer de
17.30h a 18.30h) i les dates de la primera reunió amb els pares
abans de començar, on donarem més detalls del funcionament de
la catequesi aquest curs.
Aquest any, per evitar les aglomeracions, els infants de segon és
suficient que confirmin per correu electrònic que continuen.
COMISSIÓ DE LA ROMERIA A MONTSERRAT. Reunió aquest
proper dilluns 14 a les 19.30h a la rectoria de sant Pere i sant Pau.

JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL. Aquest proper dimecres 16 a les 18.00h a la rectoria de sant Pere i sant Pau.
EQUIP DE CATEQUISTES DEL PRAT. Reunió aquest proper dijous
17 de setembre a les 17.30h, als locals de la cripta de sant Pere i
sant Pau.
VINE A CONÈIXER. Primera reunió de curs d’aquest grup, el proper divendres 18 a les 17.30h, a la sala de sant Pere.
CELEBRACIÓ DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. Encara queden
dies, però ja avancem que celebrarem la festa a la parròquia que
porta el seu nom, dijous 24. A les 18.30h hi haurà el rosari i una
ofrena de flors (es tracta de portar de casa una flor o un petit ramet, que dipositarem al peu de l’altar en uns gerros que hi haurà
preparats), a les 19.00h la celebració eucarística d’aquesta solemnitat, a la que convidem el pratencs de totes les parròquies.
FORMACIÓ PER A ADULTS. Cada any la Facultat de Teologia de
Catalunya organitza un curs de formació permanent que es fa els
dijous al matí (10.00h-12.45h), d’octubre a maig. El format és de
conferència, la temàtica és variada (teologia, litúrgia, Bíblia, història,...) i és una proposta formativa sòlida i interessant. Deixem
alguns programes junt al full per qui vulgui més informació.
També us la podem facilitar els mossens.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 9 d’agost Manuel Steban GARCÍA MONTOYA de Juan David i Angélica.
SANT PERE I SANT PAU. El 2 d’agost Marc MORA HERNÁNDEZ de Victor Alfonso i Diana Marcela. El 15 d’agost Manuela VARGAS PAZ de
Israel i Azahara. El 6 de setembre Alejandro FERNÁNDEZ VIVES de Fernando i Lourdes. Noa-Sofia GÓMEZ PERDOMO de Carlos-Gustavo i
Maria Carolina.

Miguel RIVAS ABOS (90), Antonio LORENZO GUISADO (88), Ramon LÓPEZ NIETO (89), Lluïsa GENIUS CERVERA (94), Manuel FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ (58), Maria Teresa VERA BARBA (73), Mundeta COLOMINAS DALIT (91).
Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 2 d’octubre a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 12. 20.00h. Pedro CONESA, Clara GARCÍA, Jaume ESTRUCH, Núria VILÀ, Ramon NAVARRO, Rosa ARGELAGA, Lon TAIRON MORENO.
DIUMENGE 13. 20.00h. Ramon MOYA DÍAZ, Ängela PUJALS PORTILLO.
DIMARTS 15. 9.00h. Juli MIRALLES.
DIUMENGE 20. 9.00h. consorts Francisco SALCEDO i Ana DEL MORAL.
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