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Ser bons administradors
dels dons de Déu
A les portes ja del ﬁnal de l’any litúrgic, la
Paraula de Déu ens presenta la paràbola
dels administradors. Jesús explica com
aquells servents reben de l’amo diverses
quantitats de diners per a ser administrades i de com actuen quan marxa l’amo. El
més important de la paràbola és, però, el
diàleg del propietari amb el tercer dels administradors: «tenia por, i sé que sou un
home exigent, per això he amagat els vostres diners». El drama d’aquest servent és
que no coneix prou bé el seu senyor i per
això actua amb por.
Segurament és el que passa a molts creients, que imaginen Déu com una jutge meticulós i sever i per això, davant d’ell —en la
vida— actuen amb por, defugen la seva presència, busquen «evitar-se problemes». Viuen de manera «negativa» la seva relació
amb el Pare del cel, que els porta a pensar
que és suﬁcient fer el mínim que està manat per poder quedar tranquil. Quantes vegades hem sentit —o ﬁns i tot hem
dit— «jo no mato ni robo» com
si n’hi hagués prou amb
complir

aquests «mínims» per a ser un bon cristià.
Seria una manera molt raquítica de viure la
nostra fe i la nostra vida cristiana que ja es
veu que donarà pocs fruits, si és que en
dona algun.
La crida de Déu no és a viure amb temor i
por, sinó amb conﬁança i generositat, que
com en els negocis no està exempta de riscos i d’errors, però que ens fa créixer i fa

fructiﬁcar els dons que hem rebut de Déu.
No hem de confondre la necessària prudència amb la por que paralitza. Una s’escau als
ﬁlls de Déu, l’altra no. El papa Francesc, ens
diu a l’encíclica La joia de l’Evangeli «Sortim, sortim a oferir a tothom la vida de Jesucrist […] m’estimo més una Església accidentada, ferida i tacada per haver sortit al
carrer, que no pas una Església malalta pel
tancament i la comoditat d’aferrar-se a les
pròpies seguretats»
Se’ns ha fet el regal d’una vida per a viure
l’Evangeli —no en tenim dues!— i això ens
demana ser homes i dones d’acció i d’esperança. Déu ens ha fet dons diversos, i espera que amb aquests dons brotin en nosaltres les obres bones com a resposta positiva al seu amor. Ens demana coratge, llibertat i responsabilitat en l’administració
dels seus dons.
Tot perquè, quan Déu ens cridi a la seva presència, mirar enrere, i enmig d’encerts
i errors, puguem fer
com els dos
primers
administradors,
que li di-

uen: «mira, m’havíeu conﬁat tot això, i he
donat tots aquests fruits», i la resposta del
Pare pugui ser «Molt bé, ets un administrador bo i de tota conﬁança. El que t’havia encomanat —sigui poc o sigui molt— ho has
administrat ﬁdelment. Ara t’encomanaré
molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu
Senyor».
Josep Torrente Bruna

INICI DE LA CATEQUESI INFANTIL. S’ha prorrogat les mesures de
contenció de la Covid-19 que impedeixen reunir els grups d’infants
de la catequesi. Per això les famílies han rebut una fitxa d’activitats per fer a casa amb els fills. La pandèmia ens ha donat com a
cosa positiva l’ocasió d’accentuar el treball setmanal dels pares
amb els seus fills en l’àmbit de la fe, encara que no sigui tan visible la dimensió comunitària i celebrativa, que mirarem de suplir
per altres mitjans.

ES63 2100 0130 1102 0061 6243. Els qui desitgeu desgravar
aquests donatius de la renda poseu-vos en contacte per donarnos les dades que necessitem.

COL·LECTA DE GERMANOR. Aquesta setmana encara recollirem
sobres per la campanya de Germanor de la nostra església diocesana. Si no en teniu, en trobareu a la tauleta de l’entrada.

CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS. El mes de novembre les deu diòcesis amb seu a Catalunya organitzen aquesta cadena de pregària. Preguem perquè
cada persona, cada membre de la comunitat sàpiga respondre a les crides (vocació) que Déu ens va fent al
llarg de la vida, però especialment
pels adolescents i joves, que en la
resposta a les preguntes «grans» de
la seva vida, sàpiguen preguntar-se a
què els crida a ser el Senyor. Podeu
trobar més informació sobre la cadena de pregària per les vocacions a
https://www.cadenadepregaria.cat

IV JORNADA MUNDIAL DELS POBRES. Instituïda pel papa Francesc fa tres anys. Aquesta quarta edició, en el context de la pandèmia, ens hauria de moure a ser sensibles a aquesta realitat de
pobresa que ha crescut fortament com a conseqüència sovint de
la pèrdua de la feina o a no poder fer front a les despeses d’habitatge. Algun curs hem preparat alguna activitat de sensibilització. Enguany tot és més difícil. Però les necessitats no només encara hi són sinó que han crescut. Des de la junta de la Càritas interparroquial del Prat ens demanen que insistim i que tornem a
fer públic el compte corrent per poder cobrir (encara que sigui parcialment) despeses d’habitatge de persones i famílies que s’han
quedat sense ingressos. Podeu ingressar els donatius al compte

GRUP BÍBLIC. Reunió aquest proper dijous 19 a les 19.00h a la sala
de Caliu.
VINE A CONÈIXER. Reunió de grup aquest proper divendres 20 a
les 17.30h en format telemàtic.

Gumersinda RICO CINTADO (90), Pedro PALACIOS HIDALGO (81), Prudencia JARQUE FERRER (94), Montserrat NIETO HEWISTON (85),
Dolores MERINO CÁRCELES (81), Ramon BERGA RUIZ (85), Teófilo MANZANEDA SÁNCHEZ (78)

Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 4 de desembre a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU
DIUMENGE 15. 9.00h. Albert ROVIRA, consorts Francisco SALCEDO i
Ana DEL MORAL.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIMARTS 17. 19.00h. Manolo PULGARÍN, Manuel PULGARÍN, Marina
CABANILLAS, Ambrosio PULGARÍN CABANILLAS.

Parròquia de sant Pere i sant Pau – Pl. Església s/n – Tel. 93 379 02 20 – santpere582@bisbatsantfeliu.cat
Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè – c/ Sarajevo 6-10 – Tel. 619 421 033 – mdmerce579@bisbatsantfeliu.cat
Parròquia de Sant Cosme i sant Damià – c/ Riu Llobregat 100 – Tel. 93 379 12 89 – santcosme581@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiadelprat.cat / www.facebook.com/parroquies.elpratdellobregat.5

