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Una setmana després de començar el curs escolar, això és la setmana de la festa major
del Prat, serà el moment de fer la inscripció a la catequesi. Mireu les cartelleres de la
parròquia. Aquí només donem un resum. Parlem de catequesi parroquial perquè és una
activitat per a tots, no només els infants, sinó també i sobretot les famílies, els adolescents i
joves, la gent gran. Tots hem de fer ressonar ens ensenyaments de la fe en el nostre cor. I
catequesi vol dir justament això: fer ressonar aquell batec primer de l’anunci de la fe. I si
aquell batec primer encara no s’ha donat o queda molt llunyà i somort ? Doncs també hi ha
remei per això. Una catequesi que té en compte aquest primer anunci vital de la fe en Jesús,
centrats en l’experiència de l’amor immens de Déu. I a més i abans de la catequesi les
trobades del Vine i Veuràs, del Vine a Conèixer, i altres propostes que anirem fent saber.

Avui remarquem la catequesi familiar de preparació a la primera comunió.
Els dies d’inscripció seran el dilluns 22, dimarts 23 i dijous 25, de les 5’30 a les 6’30
de la tarda. El dimecres 24 també de 9 a 11 del matí. Han de venir els pares. Allà
parlarem de totes les circumstàncies i adaptacions que puguem fer.

10 anys del bisbat de Sant Feliu de Llobregat
El proper divendres dia 12 s’escauen els deu anys de l’inici de la nova diòcesi. Aquell
dia del 2004 el bisbe Agustí va fer la seva entrada i va celebrar la primera eucaristia a la
catedral-parròquia de Sant Llorenç, a Sant Feliu de Llobregat. És una efemèride important
perquè són els primers passos d’aquesta nova realitat eclesial de la qual el Prat de Llobregat
en formem part. Llegiu el Full Diocesà, on s’anirà explicant el programa i el significat
d’aquest aniversari. De moment remarcar que hi haurà un acte a la casa de l’església i a les 8
del vespre una Eucaristia a la catedral on tothom hi és convidat. Més endavant, al llarg del
curs, hi haurà altres celebracions. El desig del bisbe és que aquest aniversari sigui un moment
de consulta al poble de Déu, de revisió del que s’ha fet i de propostes de cara el futur.

11 de Setembre, diada nacional de Catalunya
Ja hi haurà ocasió, en aquests moments tan intensos que es viuen a
Catalunya, de parlar de les diverses posicions que els cristians poden prendre
lliurement en el camp de les opcions polítiques. Però aquesta setmana, el dijous 11,
a tres-cents anys del 1714, és un dia per commemorar, per prendre consciència, per
moure’s a favor de les aspiracions majoritàries del poble català, per pregar també
com a creients per al bé de la nostra nació i de tota la seva gent. Tot això és bo i és
legítim, i així ho farem.
(Ve de la setmana passada: final de “Una carta al nou bisbe de València” per Josep Miquel
Bausset, monjo de Montserrat (el text sencer a : www.catalunyareligio.cat/articles/61227)

...No tinga por de les reformes ni del pluralisme, que és sempre una manifestació de l’Esperit.
Que el seu servei episcopal com a pare i germà, estiga fonamentat en la senzillesa, en la
proximitat i en l’afecte, sobretot amb els qui més sofreixen: els pobres, els ancians, els
desnonats, els immigrants, els qui no tenen treball, els malalts, els joves que han perdut la
il·lusió i que han hagut d’emigrar. Que el seu ministeri episcopal siga un servei a l’Evangeli
i als cristians i cristianes d’aquest bisbat, ja que com ens ha dit el papa Francesc, “Jesús vol
que els bisbes no siguen prínceps sinó servidors”. I per això aconsellava als capellans i als
bisbes que en revestir-se de la casulla per celebrar l’Eucaristia, “pot fer-nos bé sentir sobre
els muscles i en el cor, el pes i el rostre del poble fidel”. El pes i el rostre dels cristians i les
cristianes d’aquest bisbat de València. Com a cristià nascut al bisbat de València li desitge,
bisbe Antonio, una bona estada en aquesta diòcesi. Una terra i un Poble acollidor i bo de
veritat, que estima aquells que són missatgers de l’Evangeli.

"Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció
del vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova"

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:

BAPTISMES

KENTA-JORDI TIERRA NAKAGAWA; BIEL RAMÍREZ ALBELDA;
DIDAC i ARLET MAGALDI CHARAVIA.

"Escolteu, Senyor, les nostres súpliques i concediu la gràcia d'estimar-se tota la vida a
aquest fills vostres, que s’han unit en matrimoni davant d'aquest altar"
Amb goig han unit les seves vides pel sagrament del matrimoni:
JORDI TIERRA MUÑIZ amb NAOMI NAKAGAWA.
ISIDRO RAMÍREZ GÓMEZ amb GLÒRIA ALBELDA CEJAS.

MATRIMONIS

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als
qui ja han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"
Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
RAMON TORRABADELLA REIG (87).
EXÈQUIES

INFORMACIONS

INTENCIONS
MISSES

DISSABTE 6

a les 20

DIUMENGE 7

a les 9
a les 11

DILLUNS 8

a les 9

DIMARTS 9
DIJOUS 11
DIVENDRES 12
DISSABTE 13

a les 9
a les 9
a les 9
a les 20

Francisco Merino Domínguez; famílies Torres-Llauradó;
Ramon Torrebadella Reig; difunts: Juliana, José David,
Manolo i Manolo fill; Rosario i Juan; Lola, Pedro i Paco;
Miquel i Lolita.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan.
Domingo i Joan Gibert; famílies Ribas-Bages;
esposos Isidre i Teresina Casas Pejoan i fill Francesc
Casas Pejoan.
Núria Farrés; Maria Flor Callo; Núria Roma;
Núria Llandrich; Adela Bernal; Nuria Vilà.
Roc Mas.
famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro.
Francisco Viñuela Pérez
Ramon Torrebadella Reig



HORARI DE MISSES DIUMENGES i FESTIUS: Eucaristia a les 9, a les 11 i a les 8 del
vespre. A SANT JORDI: el diumenge que ve dia 14 de setembre tornarà la missa de les 12 h.



INSCRIPCIÓ i INCI D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ AL CENTRE DE PROMOCIÓ
SOCIAL FRANCESC PALAU PORTAT PER LES CARMELITES MISSIONERES: mireu
les cartelleres, hi ha moltes propostes. SERVEI D’ACOLLIDA i BORSA DE TREBALL,
aquesta activitat que se’n fa càrrec el CPS Francesc Palau, acull i orienta les demandes de
treball a domicili. Si algú necessita algun servei d’aquest tipus pot telefonar al 93 379 36 31.



EXCURSIÓ A L’EMPORDÀ DISSABTE 13 DE SETEMBRE. Sortida a les 8 del matí de
la plaça de l’estació. Queda encara alguna plaça. Cal que ho digueu avui mateix.
Hem pintat les sales de Caritas i Catequesi. Dins del programa de manteniment continu que
la parròquia requereix s’ha fet una rentada de cara a algunes sales i locals. La sala Sant Pau
que utilitza l’esplai, Caritas, la catequesi i tota mena de trobades; la sala Caliu; tots els locals
de la cripta... Moltes gràcies als voluntaris Cesc, Pau, Albert i Roger que animats per Mn.
Carles i amb l’ajut d’altres col·laboradors han fet aquesta bona feina.





Economia: ara que comença un nou curs hem de pensar també en revisar la nostra aportació
econòmica habitual a la parròquia. Les despeses pugen i els ingressos no tant... Hem de donar
una empenta: a les col·lectes, a les quotes, fent algun donatiu extra... La parròquia ho necessita !

