21 de SETEMBRE de 2014
DIUMENGE XXV 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
Ha arribat el moment de fer la inscripció a la catequesi. Mireu les cartelleres de la
parròquia on s’informa dels horaris i dels diferents oferiments. 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.
Els qui ja van començar el primer any el curs passat, ara no cal que es
tornin a inscriure per al segon any, però sí que han de confirmar que continuen i,
els pares, renovar el compromís de participació i acompanyament dels infants. Han
de venir a la parròquia o a la comunitat de Sant Jordi els dies d’inscripció i podran
ja recollir el llibre de catequesi. També, el dia que se’ls va indicar, el sis d’octubre,
a les 17’30, hi ha la primera sessió amb els nens i també reunió informativa per als
pares. És molt important que hi sigueu.
El dia habitual de la catequesi de primer any serà el dimarts, de 17’30 a
18’30 i es farà als locals de la parròquia. Agraïm a les germanes carmelites la
col·laboració de tants anys, oferint els locals del col·legi, i aquesta vinculació i
col·laboració personal de les germanes continua actualment al servei de la
catequesi parroquial.

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.
També hi ha el grup 56, catequesi de postcomunió, adreçat a nois i noies de 5è i
65è de primària; i l’espai ESO per als qui cursen aquesta etapa secundària. També
grups de preparació a la confirmació.




Núm.
1.518

Comiat de dos preveres del nostre arxiprestat de Bruguers. Com ja vam
informar durant l’estiu, ara es produeix el relleu a dues parròquies properes: a
Castelldefels, després de vint-i-un anys de servei com a vicari, es jubila Mn. Francisco
Pérez, i se’n torna a León, la seva diòcesi d’origen, d’on va venir cridat per Mn. Francesc
Sala, rector també ja jubilat de Castelldefels. Per substituir a Mn. Paco, com era conegut,
arriba Mn. Javier Sánchez, que s’encarregarà especialment de l’església de Montserrat al
barri de Vistalegre. A Begues també hi ha relleu: retorna com a jubilat a Tarragona Mn.
Agustí Segura, que ha estat tretze anys a la parròquia, primer com a vicari del recordat
Mn. Francesc Crespo i després com a rector. Arriba per servir Begues i Torrelles Mn.
Josep Lluís Aguilar. El passat dimecres, al santuari de Bruguers, convocats pel nostre
arxiprest Mn. Lluís Portabella vam tenir un cordial acte de comiat a aquests dos preveres
que se’n van.
Economia: no és agradable parlar de diners, però és en bé de la parròquia: insistim ara
que comença el nou curs en la necessitat de revisar la nostra aportació econòmica
habitual. Tot i que vigilem molt, les despeses no baixen i els ingressos no pugen... No
podem entrar en dèficit ! Hem de donar una empenta: a les col·lectes – es recull un
promig de 450 euros setmanals, no arriba a l’euro per càpita; a les quotes o subscripcions
– calcular de nou què representa setmanal o mensualment i posar-les al dia; plantejar-se
de fer algun donatiu realment extra... La parròquia ho necessita ! És casa i cosa de tots !

"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:
SILVESTRE IGNACIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ (88); JOSÉ ROMAN SORROCHE (62).
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Ramon Torrebadella Reig; Mª Mercedes Rodríguez Muñoz.
esposos Faustino Durán i Marcelina de Marco;
Arturo Sabater.
esposos Antoni Pugés i Paquita Llobet;
Ramon Pugés Trias i Maria Garcia Rojo.
Francisco Mateo i Ana Vidal.
Jordi Ribas.
Josep Portero.
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets.
Ramon Torrebadella Reig; famílies Company-Solà.
Josep Portillo; Miquel Busquets i Quimeta Cheto
Jordi Ribas; família Clarisó-Monfort-Lens; Miquel Portillo;
Josep Ferrer Busquets.
Josep Ferrer Busquets.

HORARI DE MISSES DELS DIUMENGES i FESTIUS FINS A DESPRÉS DEL
DIA DEL PILAR QUE SERÀ 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 retornarà el diumenge 19 d’octubre.
L’eucaristia dels dilluns i divendres a les 20 h. començarà després del dia del Pilar, això és a
partir del dilluns 13 d’octubre i del divendres 17 d’octubre. A la Cripta.
Ja ha començat també 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: ja torna a haver-hi la missa de les 12 h. cada diumenge i festiu. L’eucaristia
dels dimecres a les 20 h. començarà el 15 d’octubre, festa de Santa Teresa.

INFORMACIONS

FESTES DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT I FESTA MAJOR
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 20 Eucaristia a la parròquia titular dels co-patrons del Prat.
El diumenge 28, missa de festa major, a les 11, a la parròquia de Sant Pere i
Sant Pau.
Animem a tots els qui pugueu que participeu d’aquestes celebracions de les
parròquies germanes del Prat.
I una bona festa major a tothom, dies de més convivència, de valorar tot el que
significa fer poble, propòsit de participar-hi més per fer-lo millor.




Caiguda d’un arbre la matinada de dilluns. El temporal d’aigua i vent del passat dia 15 va
tenir també els seus efectes en el recinte de la parròquia ja que, a part de l’habitual inundació
del pati del campanar – que resolem amb una bomba d’extracció – va provocar també la
caiguda d’un arbre a la zona del pàrquing, a l’entrada de la cripta. Era un dels dos “ailantus
altíssima” que restaven en aquella banda, on fins el 1936 hi havia hagut l’antic temple i la
capella del santíssim. La caiguda de l’arbre va ser cap a les quatre de la matinada. No va
provocar danys personals, però si que ha produït un notable esvoranc en el mur que resta de
l’antiga capella. La brigada municipal ja n’ha començat la restauració, cosa important i de
valorar, perquè és el darrer vestigi d’aquell edifici històric, que al Prat no n’anem sobrats...
Properes dates a recordar: dia 2 octubre, dijous 17’30 h, primera reunió de catequistes; 3 i 4
octubre, inscripció al Centre d’Esplai; dia 9 octubre, dijous 19 h, consell pastoral; dia 12, festa
del Pilar: ofrena floral a les 10’30, a les 11h la missa amb la Casa d’Aragó.

