21 de JUNY de 2015
DIUMENGE XII DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

ANIVERSARIS AL VOLTANT DE SANT PERE I SANT PAU

Any XXX

Núm.
1.557

El trenta de juny del mil-nou-cents-noranta va ser un dia de molta
calorada al Prat. Res d’estrany tenint en compte l’època de l’any. Malgrat la
xafogor de la jornada, aquella tarda-vespre, l’endemà de la festa de Sant Pere i
Sant Pau, es va tornar a congregar una gran gernació a l’església parroquial.
Gent del Prat i gent vinguda de molts altres indrets. També va fer cap a la nostra
ciutat el cardenal de Barcelona, el bisbe Narcís Jubany. I és que el motiu de la
festa era l’ordenació sacerdotal de dos joves que feia anys que vivien i actuaven a
la parròquia i en diversos barris del Prat.
El nom d’aquests dos xicots era i és Fermín Martín i Josep (Pepe)
Rodado. Avui els recordem perquè es celebren els vint-i-cinc anys d’aquell
esdeveniment, i en la propera festa de Sant Pere i Sant Pau, el 29 de juny, els
tornarem a tenir entre nosaltres per celebrar aquest quart de segle en el mateix
lloc i amb moltes de les persones on tot va succeir.
En Fermín i en Pepe provenien d’Almeria i de La Mancha
respectivament. S’havien format al seminari de Barcelona però amb un
encaminament especial, adaptat a fer possible la vida de treballadors i la
formació com a teòlegs i pastors. Van incorporar-se a la vida parroquial i
ciutadana del Prat quan era rector Mn. Lluís Portabella. Van treballar
especialment amb els nens del Centre d’Esplai, la catequesi, i sobretot els joves,
els grups de confirmació, el moviment juvenil de la Jobac, després la Joc i l’Aco.
També amb les famílies, amb una dedicació especial al barri de Sant Jordi on
feia poc la parròquia havia obert un local per poder estar a prop i oferir els seus
serveis a la nova barriada que anava creixent. Després d’uns anys molt intensos
d’aquest treball, vam emprendre nous rumbs. En Fermín, havent conviscut
diversos cursos en el treball parroquial amb Mn. Josep M. Jubany va marxar a
Amèrica Llatina, a Xile, on s’hi va estar un grapat d’anys fent una col·laboració
missionera amb l’església creixent d’aquell país. Aquesta estada i treball són un
dels punt de referència per a en Fermín. Ara actualment és rector de dues
parròquies de la comarca del Garraf. El seu company Pepe Rodado va restar al
Prat, vivint una colla d’anys, nou, amb Mn. Oriol Xirinachs a la parròquia de
Sant Cosme i Damià i dedicant-se sobretot a les tasques d’animació i promoció
dels moviments juvenils cristians. Després d’uns anys de rector a la barriada del
Bon Pastor, actualment en Pepe torna a fer una experiència de capellà en el
treball, compartint les condicions de molta gent del món obrer: atur, precarietat,
desigualtats. I segueix fent el seu servei com a prevere de l’església de Barcelona.
Seguint els seus diversos camins, els dos mossens han mantingut una gran
lligam amb el Prat, amb les famílies i amb molts amics i per això el proper 29 de
juny a la tarda vindran a celebrar aquí aquesta efemèride. I no són els únics que
estan d’aniversari; també al barri de Sant Jordi van arribar ara fa vint-i-cinc
anys les religioses missioneres de la immaculada concepció, les Concepcionistes.
Venien no a viure en un convent gran o treballant en una escola o altre servei,
sinó a conviure amb la gent del barri, vivint en comunitat en un pis de Sant Jordi
i col·laborant en activitats de l’associació de veïns i de la comunitat cristiana.
Així han viscut el testimoni cristià amb la presència i relació enmig de la gent del
barri. Avui ens fixem en aquesta circumstància d’aniversari, d’elles i del
mossens, i valorem el que han aportat al Prat en el pla humà i cristià. Juntament
amb les altres comunitats religioses – les carmelites, ja centenàries; també la
germana Marta celebrarà els 25 anys de professió la propera tardor – i el
conjunt de les parròquies que van fent camí en la nostra ciutat. De tot plegat en
donarem gràcies un any més en la propera festa de Sant Pere i Sant Pau, el
dilluns 29 a les set de la tarda. Hi sou tots convidats ben cordialment.

"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:
FCO. JAVIER CÁCERES RODRÍGUEZ amb Mª CARMEN HINCHADO PÉREZ.
MANUEL JESÚS NIELFA DONOSO amb NOELIA GÓMEZ MARTÍNEZ.
MATRIMONIS
DISSABTE 20
DIUMENGE 21

a les 20
a les 9
a les 11

DILLUNS 22
DIMECRES 24

INTENCIONS
MISSES

DIVENDRES 26
DISSABTE 27
DIUMENGE 28

Ramon Safont.
Elvireta Sans i familiars; Lluís Bernal; Lluís Fabró;
Luisa Val.
famílies Sabadell-Rodergas; esposos Juan de la Cueva i
Victoria Martínez.

a les 12´30

Ramon Sabadell i Domingo Gibert ; Maria i Joan Raventós;
Joan Escuder i Juana Alegre; Primitiu Codina i Emilia Álvarez.

a les 20
a les 20
a les 9

Lupe García Alegre.
Ramon Solà Mestres; Manuel Estévez Jiménez.
esposos Joan i Teresa; Juanita Lagarriga ; Joan Vila i
Maria Casanovas; Maria Busquets i Joan Vidal ;
Joan Martí; famílies Company-Solà.
Josep Portero.
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets.
famílies Company-Solà.
Josep Portillo; Maria Busquets i Joan Vidal.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.

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

HORARIS DE MISSA DE CARA A L’ESTIU

INFORMACIONS







DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre. A PARTIR DEL 5 DE JULIOL.
A partir del 5 de juliol No hi haurà missa de 12 a Sant Jordi, ni la del migdia, 12’30h, a la
parròquia. Fins a mig setembre i la Festa Major.
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTIUS: a les 8 del vespre, tot l’estiu.
DIES FEINERS: A les 9h del matí cada dia a la Cripta.
Misses de Dilluns i dimecres vespre, aquest dilluns últim dia. Després fins al setembre.

SANT JOAN: missa dimecres 24, a les 9h a la CRIPTA
i a les 12h al barri de la BARCELONETA.


Santa Unció, avui diumenge 21, a la missa de les 11h. per a gent gran i malalts que
puguin venir al Temple, acompanyats. ÉS UN SAGRAMENT NO D’EXTREMA UNCIÓ,
SINÓ PER ENFORTIR LA FEBLESA DE L’EDAT AVANÇADA O DE LA
MALALTIA GREU. Cal ser al Temple 15 minuts abans.



PORTES OBERTES DEL CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU. DE 10 a
14 i DE 17 a 21. A la Plaça Blanes, fins dijous 25.
Avui DISSABTE 20, s’ha fet la festa final de curs de l’esplai parroquial. Trobada de nens, pares i
monitors. I ja es van preparant les colònies i la ruta d’estiu.
Finalment sí que es podrà fer el viatge a Itàlia del 12 al 20 d’agost. Aquest dilluns dia 22 a les
8 de la tarda hi haurà la presentació del programa definitiu, als locals de la Cripta. Si algú
estès interessat pot venir lliurement, encara queden places. És un itinerari esplèndid !
Divendres dia 26, a la Cripta, reunió del grup de catequesi Vine a Conèixer.
Sopar d’estiu de l’Associació de la Mare de Déu de Montserrat, serà el dimecres dia 1 de
juliol. INSCRIPCIÓ el dijous dia 25, de 6 a 7 de la tarda. 28 euros. A la parròquia.
La missa de difunts del mes de juliol, serà el primer divendres, dia 3, a les 8 del vespre.
Últims dies per fer la declaració de Renda. Si encara hi sou a temps no oblideu de marcar les
dues X a les caselles de finalitats socials i de l’església catòlica. És una bona destinació.
Publicació de l’encíclica Laudato Si’ del papa Francesc. Tot just dijous, tindrà un gran ressò,
és molt extensa, i tracta de la cura de la terra i de la cura de tota la creació, sobretot els éssers
més preciosos, els fills i filles de Déu, els desvalguts, els petits, els pobres.











Ja us ho podeu reservar, dilluns 29, Sant Pere i Sant Pau. 25 anys ordenació Fermín i Pepe.

