14 de SETEMBRE de 2014
DIUMENGE XXIV de durant l’any / A
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

CATEQUESI FAMILIAR PER AVANÇAR EN LA FE I LA VIDA
CRISTIANA I PER PREPARAR ELS SAGRAMENTS
La setmana que ve, que acabarà amb la festa major del Prat, serà el moment de fer la
inscripció a la catequesi. Mireu les cartelleres de la parròquia on s’informa dels horaris i dels
diferents oferiments. Aquí només donem un resum. Parlem de catequesi familiar perquè és
una activitat per a tots, no només els infants, sinó també i sobretot les famílies. Tots hem de
fer ressonar ens ensenyaments de la fe en el nostre cor. I aquesta serà la millor manera de
comunicar-ho als infants, viure-ho a casa, respirar la vida cristiana com un hàbitat natural.
Aquí 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.
Els qui ja van començar el primer any el curs passat, ara no cal que es
tornin a inscriure. Han de venir a la parròquia o a la comunitat de Sant Jordi el dia
que se’ls va indicar, la segona setmana d’octubre. Aquell dia hi ha reunió
informativa per als pares. És molt important que hi sigueu.

Després de l’11 de Setembre...
Aquesta és una part de la glossa que ha publicat el bisbe de Girona, Francesc Pardo al
Full Dominical: ... germans, interesseu-vos per tot allò que és autèntic, respectable, just, pur,
amable, lloable, tot allò que sigui virtuós i digne d’elogi.... I el Déu de la pau serà amb vosaltres»
(carta de Sant Pau als cristians de Filips 4,4-7).

- Interesseu-vos per tot allò que és autèntic, respectable, just, amable... tot el que és
virtuós i digne d’elogi... pensant en Catalunya (11 de Setembre) i en tots nosaltres, ciutadans
de Catalunya : Siguem conscients que ningú no és propietari del país, i que no hi ha una sola
cultura ni una sola manera d’estimar-lo. És prioritari esforçar-se per cercar el bé comú per
sobre de la pròpia manera de pensar i per sobre de qualsevol estratègia. Concretament, cal
defensar el que sincerament creiem que és millor per als ciutadans, però alhora ens cal ser
respectuosos, justos, amables envers les persones i grups que tenen diverses postures en
relació amb Catalunya i el seu encaix amb Espanya. Tanmateix, cal sempre el discerniment, la
informació, el raonament i la possibilitat de decidir... Considero vigent la meva reflexió del
dia 8 de setembre de l’any passat (2013). Conèixer què desitgem els ciutadans és
fonamental per assumir decisions, siguin les que siguin, i per configurar el present i el
futur.
- El Senyor és a prop. No us inquieteu per res... La preocupació pel que viurem o ens
passarà aquest curs és normal en tots els àmbits en els quals vivim. Tanmateix, sempre ens
hem de sentir acompanyats pel Senyor i fiar-nos de la seva promesa: «Jo seré amb vosaltres
cada dia fins a la fi del món». No és que la seva presència solucioni els problemes
automàticament, però sí que configura les nostres actituds i sentiments.
- I acudim a la pregària per donar gràcies i demanar. No dubtem de la força de la
pregària. Si aprenem a convertir en pregària els problemes, les flaqueses, els interrogants, les
necessitats, els motius de sofriment, les foscors... la nostra comprensió de les persones i dels
fets serà nova i diferent."

Núm.
1.517

Aquest divendres 12 de setembre vam començar a celebrar els 10
anys del nou bisbat de sant Feliu de Llobregat.
Un temps d’acció de gràcies i de revisió de cara el futur.

"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:
MARTINA CRUZ ROMERO; ENZO PAZ BELMONTE;
TÀNIA-ELISABET TARCEA CONTRERAS.
BAPTISMES
"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:

MATRIMONIS

JAVIER ORTEGA GÓMEZ amb MÓNICA MACÍAS RODRÍGUEZ

"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:
GUADALUPE ALONSO VUELTA; ANGUSTIAS MARTÍNEZ RUIZ (76).
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Ramon Torrebadella Reig.
Mariano Cotela.
Elia Prieto.
Ramon Torrebadella Reig.
esposos Antoni Pugés i Paquita Llobet;
Ramon Pugés Trias i Maria Garcia Rojo.
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HORARI DE MISSES DIUMENGES i FESTIUS FINS A DESPRÉS DEL DIA DEL
PILAR, EL DIUMENGE 12 D’OCTUBRE: Eucaristia a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre.
La missa del migdia a les 12’30 començarà el diumenge 19 d’octubre. L’eucaristia dels
dilluns i divendres a les 20 h. començarà després de Festa Major; ja informarem.
Comença també a partir d’aquest dilluns 15 l’eucaristia a les 7’20 del matí a la capella
del Col·legi Mare de Déu del Carme, de dilluns a divendres, els dies escolars.
A SANT JORDI: avui diumenge dia 14 torna la missa de les 12 h. cada diumenge i festiu.
L’eucaristia dels dimecres a les 20 h. començarà a l’octubre. Ja avisarem.



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.



FESTES DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT I FESTA MAJOR. Ja es van acostant les dates. El

dimecres 24 de setembre a les 19’30 Eucaristia a la parròquia de la Mercè. El divendres dia 26,
diada de Sant Cosme i Sant Damià, a les 19h processó, a les 20h. Eucaristia a la parròquia dels
co-patrons del Prat. El diumenge 28 missa de festa major, a les 11, a la parròquia de Sant Pere
i Sant Pau.


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 !

Properament informarem de com va l’economia parroquial ara que hem passat l’estiu.

