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Salutacions des de LISIEUX
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Aquesta vegada us escric no des del despatx de la parròquia, sinó des del
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bonic lloc de Lisieux, a la Normandia, al nord-oest de França. Segur que el nom
us sona associat al de Santa Teresina de Jesús o de Lisieux, perquè aquí va
viure des de ben petita i aquí va professar com a religiosa carmelita, en una
curta però intensíssima vivència de només nou anys, ja que va morir als 24
d’edat. Tan curta existència no va ser obstacle perquè el Senyor l’afavorís amb
un profund coneixement de l’amor i la misericòrdia de Déu, que ni en les hores
més fosques i doloroses de la vida mai no la va abandonar. Més avall us en
parlo una mica més i també dels seus pares Louis i Zélie Martin, que el proper
mes d’octubre seran proclamats sants pel papa Francesc.

Em trobo en aquest lloc durant aquesta setmana perquè s’hi està celebrant
el 28è Col·loqui Europeu de Parròquies, un encontre que des del 1961 es celebra
cada dos anys en una diòcesi d’Europa. D’aquí a dos anys tindrà lloc a
Barcelona i la nostra diòcesi de Sant Feliu també hi participarà junt amb les
altres de Catalunya. En ocasions anteriors també s’ha celebrat aquest Congrés
en terres catalanes (el 1967 a Barcelona, va ser el quart, sota la vigilància de la
policia, en ple franquisme i en el clima del primer post-concili, ja us ho podeu
imaginar: què volen aquets cristians que parlen de drets humans, de llibertats de
consciència o de associació, de participació en l’església i la societat...?, el 1985
va ser a Tarragona i el 2001 a Girona). Entre els fundadors d’aquests Col·loquis
hi va ser un conegut prevere català, ja difunt, Mn. Josep M. Vidal Aunós, molts
anys rector de Sant Medir al barri de Sants, i finalment a Santa Maria del Pi
(entre parèntesi: el qui serà nou rector de la parròquia, Mn. Josep Torrente
Bruna, va ser feligrès, deixeble i col·laborador de Mn. Vidal Aunós a la
parròquia del Pi; això és perquè aneu coneixent d’on venim – anava a dir, de
quin peu calça, bones referències sens dubte...).

E

l tema del col·loqui d’enguany 2015 és “Enviats a servir. Aneu a les
perifèries”. És una coneguda expressió del Papa Francesc, l’església
encaminada a servir els més pobres i els qui es troben a la perifèria del món, no
només en sentit geogràfic, sinó econòmic, moral, educatiu, etc. En definitiva, els
pobres i els petits. En el Congrés hi ha ponències i testimonis i experiències i
moments de pregària, d’intercanvi, tot constitueix una trobada enriquidora per
donar nova inspiració a la vida de les parròquies.

Aquest

tema dels petits i dels pobres enllaça perfectament amb
l’espiritualitat de Sant Teresa de Lisieux, ella es va voler fer precisament petita i
oberta del tot a l’amor misericordiós de Déu, volia ser-ho tot en l’Església i
finalment va trobar que deixant-se reposar en els braços i el cor de Déu – com
un infant a la falda de la mare, Ell, el Senyor faria això possible. El seu lema
entranyable era: “estimar Jesús i fer-lo estimar”. Aquest és el gran objectiu
missioner i per això ella n’és patrona universal, junt amb sant Francesc Xavier.
La missió de lluny i la de prop, la que tenim a tocar. La missió de la parròquia :
estimar Jesús i fer-lo estimar. Així ho va aprendre de petita, i els seus pares van
viure tan profundament la vida de matrimoni i de família i de testimonis per als
seus fills, que l’Església ara els proposa també com a model de santedat.

Esperant retrobar-nos ben aviat al Prat, us saludo des de Lisieux, JMDomingo

"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:
PAU RAMÍREZ TERUEL; ALEJANDRO ALIAGA CÁCERES
ÁNGELA MUÑOZ ARIAS; HAN i UMA RUBIO GARCIA
ALEJANDRA GUARDIOLA PÉREZ
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:
MANUEL FERNÁNDEZ MARÍN amb NADIA CASTILLO MEDINILLA
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

FRANCISCO CIPRÉS GRASA (87).
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Antoni Tragant; Adela Feu ; Pere Ginabreda;
Melcior Comes i Maria Foyes.
famílies Portillo-Gallart; esposos Sallés-Orradre;
Leoncio Mbele; Cirila Mbele; Pilar Adang; Ginés Haro;
Josefina Ruiz; Miguel Ruiz; Maria Balastegui.
Juan Larios Vega.
.
Enric Comes.
Mariano Cotela.
Maria del Carmen Sos; Ramon i Carme; Carme Losada;
Carme Adalid i Ramon Solà; Carme Soto i Joan Inés;
Carme Darnés i Pau Rodríguez; Carme Mas i Joan Giralt.
Élia Prieto
esposos Narcís Vilà i Maria Vilà; Conxita Sanfeliu;
Cisquet i Maria Teresa.
famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide-Lázaro;
esposos Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villamayor

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).
Sant Jordi: ja no hi ha missa a les 12 hores.
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.




HORARIS DESPATX: Hi haurà despatx els dilluns (6 a 8) i divendres (10 a 12).
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.










COLÒNIES DEL CENTRE D’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU: finalitzen aquest diumenge 12 de juliol.
Han estat a Can Foix – Cubelles (Garraf). Ara a preparar la Ruta amb els Sírius i Padawans.
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, deu minuts abans de començar la missa de 9.

Divendres 17, a les 18 hores, trobada de voluntaris de Càritas al Punt Solidari.
Dissabte 18, a les 9.45 hores, a la rectoria, reunió de l’equip responsable del “Vine i Veuràs”.
Diumenge 19, a les 19 hores, trobada festiva dels grups “Famílies Joves” i “Vine a Conèixer”.

