28 de SETEMBRE de 2014
DIUMENGE XXVI de durant l’any / A
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA CATEQUESI
Aquesta setmana ha estat la d’inscripció a la Catequesi. De primer curs,
aquí a Sant Pere i Sant Pau s’han apuntat 53 nens i nenes. A Sant Jordi 12. De
segon curs, els que han comunicat que continuen de cara a preparar la primera
comunió són 56 nens i nenes a la parròquia i 14 a la comunitat de Sant Jordi. Això
vol dir un total de 135 nens i nenes, força més d’un centenar de famílies, que
s’acosten a la parròquia per demanar un aprofundiment, a vegades una veritable
iniciació, a la fe cristiana. Els rebem amb tot l’afecte i tot el respecte que es mereix
un propòsit tan gran. No és feina només dels mossens o de les catequistes, és una
tasca de tota la comunitat cristiana. Amb la paraula, amb l’amistat, amb l’exemple,
ens hem d’ajudar a conèixer més a Jesús, a seguir més de prop el seu Evangeli.
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 o els dilluns a Sant Jordi. El segon curs es
farà en dimarts, també a la parròquia i els dilluns a Sant Jordi. 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.

El primer dia de catequesi, que han de venir els nens i nenes amb
els seus pares, serà: per als de primer any el dimarts 14 d’octubre. A
Sant Jordi el dilluns 20. Per als de segon any, també amb els pares,
serà: el dilluns 6 d’octubre a la parròquia i el dimarts 7 a Sant Jordi.
Sempre n’hi ha que no s’han assabentat o no han estat a temps
d’apuntar els fills a la catequesi. Que truquin a la parròquia: 93 379
02 20 i els atendrem, però com més aviat millor que tot està a punt
per començar. 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 els grups de preparació a la confirmació.
ALTRES DATES A RECORDAR:
Dijous 2 d’octubre, a les 17’30, primera reunió general de catequistes.
Diumenge 5 d’octubre, a la casa de l’església, inici de curs catequètic i enviament
per part del bisbe.
Dissabte 25 d’octubre, a les 8 de la tarda, primera Missa familiar a la parròquia i el
diumenge 26 a Sant Jordi. Hi han de participar tots, nens i família.


Núm.
1.520



Economia: aquests diumenges passats hem fet una crida a ajudar l’economia de la
parròquia, que entrem en dèficit. Algunes persones han començat a respondre amb algun
donatiu extra. Els ho agraïm molt i tant de bo molts més ho facin. Hem de donar una
empenta: a les col·lectes; a les quotes o subscripcions. Revisem de nou què aportem
setmanal o mensualment i posem-nos al dia; La parròquia és casa de tots i cosa de tots !
Voluntaris de Caritas a Girona: els propers 3 i 4, deu voluntaris del Prat participaran en
unes jornades de formació; setanta són del bisbat; sis-cents de tot Catalunya.

QUE TINGUEM TOTS BONA FESTA MAJOR !
VISCA EL PRAT i VISCA CATALUNYA !
AMB ELS MILLORS DESIGS PER A TOTHOM.

"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:
EXÈQUIES

MARIA PERALTA ACERO (90); MIGUEL ROVIRA GONZÁLEZ (80);
JUAN GUERRERO RODRÍGUEZ (78); Mª PILAR MANSILLA PÉREZ (69).
DISSABTE 27

a les 9
a les 20

DIUMENGE 28

a les 9
a les 11

DIVENDRES 3

INTENCIONS
MISSES

DISSABTE 4
DIUMENGE 5







a les 9
a les 20
a les 9
a les 20
a les 9
a les 11

esposos Enric Querol i Quimeta Busquets; Vicente i Victor
Peris
Ramon Torrebadella Reig; famílies Company-Solà; Elisa
Flores
Josep Portillo; Miquel Busquets i Quimeta Cheto;
Josep Ferrer Busquets
Jordi Ribas; famílies Clarisó-Monfort-Lens; Miquel Portillo;
Joaquim Navarro; Arturo Pi; Manuel Ruiz; Anunciación
Lafita; Rafael Adell; José Barrios; Gloria i Tere Adell Lafita
Francisco Mateo i Ana Vidal
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE SETEMBRE
Francisco Aguirre; Francisco Salcedo
Ramon Torrebadella Reig; famílies Torres-Llauradó
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
Francisco Salcedo; Arturo Sabater; famílies Orradre-Pi.

HORARI DE MISSES DELS PROPERS 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, després del Pilar.
L’eucaristia dels dilluns i divendres a les 20 h. començarà també 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 de
cada dimecres a les 20 h. començarà el 15 d’octubre, festa de Santa Teresa.

FESTES DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT I FESTA MAJOR

INFORMACIONS

Hem tingut les celebracions de les parròquies del Prat. El dimecres dia 24 ens vam reunir a la
parròquia de la Mare de Déu de la Mercè. Era també el vint-i-sisè aniversari de la inauguració del
temple. Ens vam trobar feligresos, religioses i mossens de totes les comunitats del Prat. Va presidir i
predicar Mn. Lluís Portabella, arxiprest i rector de Sant Cosme i Sant Damià, que ho era també de
Sant Pere i Sant Pau quan es va crear la nova parròquia de la Mercè. Al final Mn. Rubén va tenir unes
paraules convidant a la festa.
Divendres 26 vam tenir l’ofici solemne de festa major a la parròquia dels sants co-patrons, a Sant
Cosme i Sant Damià. Al no ser festiu l’eucaristia es va celebrar al vespre, i no vam poder ser, com ens
agrada cada any, a l’inici de la festa major a la plaça de la Vila. Però, vaja, ja hi hauran dies per
participar. L’eucaristia del dia 26 va anar precedida d’una processó pels carrers del barri i després hi
hagué una estona de convivència.

AVUI DIUMENGE A TOTES LES MISSES I SOBRETOT A LA DE LES 11 DEL MATÍ
FAREM TAMBÉ UNA ESPECIAL CELEBRACIÓ DE SANT COSME i SANT DAMIÀ.
Demà dilluns, últim dia de la festa major, ens trobarem per resar vespres, prop del vitrall de Sant
Cosme i Sant Damià, les tres comunitats religioses que hi ha al Prat (carmelites missioneres,
missioneres de la immaculada concepció i germans maristes, així com una representació de les
teresianes) i tindrem una estona de fraternitat i intercanvi.





Amb els tres últims espetecs i retrunys del castell de focs podrem dir que ja comença de
debò el nou curs ciutadà i pastoral també... Doncs, ànims i a la feina !!
Properes dates a recordar: dia 2 octubre, dijous 17’30 h, primera reunió de catequistes; 3 i 4
d’octubre, inscripció al Centre d’Esplai; 3 i 4 octubre, trobada formació de Caritas a Girona;
dia 5 diumenge a la tarda, inici de curs de catequesi i joves a la casa de l’església; dia 9
octubre, dijous 19 h, consell pastoral; dia 12, festa del Pilar: a les 11h la missa d’Aragó.
ANADA ANUAL A MONTSERRAT: serà el dissabte 25 d’octubre; ja informarem.

