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SANT PERE i SANT PAU, PREGUEU PER NOSALTRES

FULL PARROQUIAL

Pel bisbe Francesc Pardo, de Girona
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El dia 29 de juny celebrem la festa de dues columnes de la nostra Església,
la festa dels apòstols Pere i Pau. M’he fet una pregunta: què ens proposen avui
a nosaltres aquests apòstols de Jesús? La seva fe és la nostra fe, la fe dels
apòstols, però em sembla interessant subratllar algunes de les seves actituds
perquè són importants per a nosaltres, malgrat les grans diferències entre el seu
temps i el nostre. Pere és el primer dels apòstols, aquell a qui Jesús confià la
missió de confirmar els seus germans en la fe; el qui és capaç de confessar la fe
reconeixent qui és Jesús; el qui es fa el valent assegurant que el defensarà, el qui el
negarà per por i el qui li dirà per tres vegades que l’estima, per tantes vegades com
el va negar. Pau és el gran comunicador de l’Evangeli. Però abans d’esdevenir el
gran evangelitzador fou el gran perseguidor.
• Tots som evangelitzadors. El papa Francesc ens ha recordat en
l’exhortació Evangelii Gaudium que «tot el poble de Déu anuncia l’Evangeli, que
tots els batejats tenim la responsabilitat d’oferir l’Evangeli de Jesús. Per fer-ho, cal
creure en Jesús i estimar-lo, com Pere i Pau».
• Cal provocar preguntes i donar respostes. A la regió de Cesarea de Felip,
regió pagana, zona d’estiueig dels caps dels romans a Palestina, regió de les fonts,
on era fàcil per a uns senzills pescadors quedar enlluernats per tanta riquesa i tants
de signes del poder mundà, Jesús provoca preguntes: «Qui diu la gent que sóc jo? I
vosaltres, qui dieu que sóc jo?». Ajudar a fer preguntes sobre el sentit de la vida i
de la mort, amb relació a allò que és important per viure, és avui una qüestió molt
important per escoltar la proposta de Jesús, la proposta de l’Evangeli. No
s’escolten respostes si les persones no es fan preguntes. Ningú no escoltarà la
resposta de la fe si abans no s’ha fet preguntes molt serioses sobre la seva vida.
Potser sovint no podrem oferir d’entrada l’Evangeli de Jesús, però sí ajudar les
persones – grans, joves i infants– , a fer-se les grans preguntes de la vida, que és la
condició per rebre i acollir la resposta salvadora de Jesús. Però la pregunta
fonamental és la que Jesús dirigeix a cadascun de nosaltres: «I tu, qui dius que
sóc?». És a dir: «Qui sóc per a tu?». Ens cal sentir aquesta pregunta i respondre-la;
ens cal fer-la en nom de Jesús a altres amics i amigues; ens cal acompanyar-la amb
paciència i durant anys, perquè altres persones la puguin escoltar dirigida a ells
personalment.

oooooooooooooooooooooooooooooooo
CANVI DE RECTOR A LA PARRÒQUIA (al setembre)
Ho vam comunicar el dia de Sant Pere i Sant Pau. Aquesta no és una nota
de comiat, és només una comunicació per tenir-vos informats. A finals de
setembre hi haurà el relleu a la parròquia. Vindrà un nou rector, excel·lent
amic i capellà, Mn. Josep Torrente Bruna, que ha estat deu anys a
Castellbisbal i El Papiol. El vicari Mn. Carles Muñiz es queda a la
parròquia i això també és excel·lent. Junts, amb vosaltres, podran fer un
magnífic treball pastoral. A mi, el bisbe m’ha indicat d’anar a Sant Feliu,
com a rector de les parròquies de Sant Llorenç i Sant Joan Baptista.
Després de 14 anys al Prat, on m’hi sento tant i tant bé, em fa molta
recança, però ho accepto plenament i de cor, disposat a servir aquella
comunitat com he procurat fer-ho aquí. Ja tindrem temps de comentar més,
ara només és per donar informació clara. Vostre, sempre, Josep M Domingo.

"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:
SERGIO-LEÓN MORAN JIMÉNEZ; IZÁN GAÑAN PREGUEZUELOS.
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:
ALBERTO RAMÍREZ MORENO amb ANA MARIA TERUEL SÁNCHEZ.
ISAAC IBÁÑEZ MOLINERO amb ISABEL MARIA ARELLANO CASTRO.
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:
EXÈQUIES

CONCEPCIÓN MARTÍNEZ RUIZ (76); CHRISTIAN FRISCH (58).

DISSABTE 4
DIUMENGE 5
DIJOUS 9
DISSABTE 11
DIUMENGE 12

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

INTENCIONS
MISSES

a les 20

famílies Torres-Llauradó; Ovidio Cano.
Albert Rovira i Joan Martí; Sergi Pejoan.
Roc Mas.
famílies Inés-Conde I Conde-Riera; Antonio Caro.
Antoni Tragant; Adela Feu i Pere Ginabreda;
Melcior Comes i Maria Foyes.
famílies Portillo-Gallart; esposos Sallés-Orradre;
Leoncio Mbele; Cirila Mbele; Pilar Adang.
Juan Larios Vega.
.

INFORMACIONS

HORARIS DE MISSA ELS MESOS DE JULIOL i AGOST






DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre. (Ja no hi ha missa de les 12’30h).
Avui diumenge dia 5 és la darrera missa de les 12h a Sant Jordi. Fins a mig setembre.
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, ja no n’hi haurà fins al setembre.

 HORARIS DESPATX ESTIU: Hi haurà despatx els dilluns (6 a 8) i divendres matí.
 HORARIS DE LA BORSA DE TREBALL i CARITAS: Els dimarts i dimecres de
juliol, de 10 a 12. A l’agost, el despatx estarà tancat. S’atenen sempre les urgències.





HAN COMENÇAT LES COLÒNIES: del 3 al 12 de juliol, a Can Foix de Cubelles. És una
activitat important que culmina el treball que tot l’any fa el Centre d’Esplai. DIVENDRES
van començar, avui DISSABTE els hem visitat, estan tots bé, amb una gran calorada, però
ben remullats i divertits. El vicari Mn. Carles hi és molt present, els monitors ho han
preparats molt bé i els nois i noies passaran, si Déu vol, uns dies esplèndids. També es va
preparant la Ruta que serà al mes d’agost, pel País Basc.
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME: Serà, com toca, el dia 16 de juliol, dijous, a
les 19’30 del vespre a la CRIPTA de la parròquia. Celebrarem també els 30 anys de l’altar
dedicat a la Mare de Déu del Carme. Igualment hi haurà missa a les 9 del matí.
La novena del Carme a partir de dimecres dia 8, deu minuts abans de començar la missa de 9

