26 de JULIOL de 2015
DIUMENGE XVII DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

DONANT LA NOTÍCIA DEL CANVI DE RECTOR

de

FULL PARROQUIAL

Fa uns anys que col·laboro a la revista Delta Prat amb un article mensual de contingut
divers. En el darrer número he donat informació del canvi de rector a la nostra parròquia.
Reprodueixo aquest escrit per a millor informació de tots.

Any XXX

Núm.
1.562

Aquesta petita secció amb què des de fa cinc anys col·laboro a la revista Delta
Prat arriba al seu final. A mitjans setembre deixaré Sant Pere i Sant Pau per anar a la
propera ciutat de Sant Feliu de Llobregat, com a rector de les parròquies de Sant Llorenç –
que és també la catedral de la diòcesi des que aquesta va ser creada ara fa deu anys – i de
la parròquia de Sant Joan Baptista de la mateixa ciutat.
El fet d’un relleu a les parròquies forma part de la normalitat en la vida de
l’Església; els vicaris – quan n’hi havia en abundància – s’anaven succeint l’un a l’altre en
el transcurs de pocs anys; els rectors una mica més estables, però la gent més gran del Prat
poden recordar una colla de rectors a Sant Pere i Sant Pau només que ens fixem després
de la guerra ençà. Mn. Josep Farrés – que continua tenint el rècord de més de vint-i-cinc
anys. I a continuació els successius mossens Salvador Albuixec, Ezequiel Sendrós, Ignasi
Mora, Esteban Arrese, Lluís Portabella, Josep Maria Jubany. Els dos darrers amb deu anys
de presència cadascun. Un servidor hauré estat catorze anys al Prat, o sigui que la crida a
un relleu entra en allò més previsible. Hi ha el criteri de revisar amb el bisbe, cada deu
anys com a màxim, la conveniència de continuar en una parròquia o promoure un canvi.
Que sempre costa, però que pot ser un factor de renovació per al mossèn i per a la
comunitat. I que en el nostre bisbat hi ha molta necessitat de capellans i molts llocs que
cal atendre i servir, la qual cosa comporta estar disposat a anar on més convingui.
Val a dir que no és un canvi que jo hagi demanat, tot i que l’accepto convençut i
ben de cor. Però indubtablement em causa una forta recança el deixar la nostra ciutat.
M’hi he sentit acollit i estimat i m’hi he trobat bé des del primer moment. Tant a la
parròquia, amb els companys capellans, amb els feligresos, amb tanta gent com ens hem
anat coneixent i tenint contacte per un motiu o un altre. I igualment amb el conjunt de la
ciutat, amb les entitats, els grups, els diversos motius de festa, de col·laboració,
d’activitats cíviques, culturals... I més senzillament el tracte més proper o més ocasional
amb gent molt diversa que formen aquest mosaic variat i entranyables que és una ciutat,
que és el Prat. I sens dubte i el més important, tot allò més propi i específic de la vida d’un
capellà, l’àmbit de la fe, de l’evangeli, dels sagraments, de la comunicació del cor que
parla al cor, coses que resten també en el silenci discret del cor...
Ja tindré ocasió de manifestar més detalladament el meu agraïment per haver
pogut estar aquí tots aquests catorze anys, però com que és impossible poder arribar
personalment a tothom com m’agradaria, aprofito totes les ocasions, també aquesta de
l’article estiuenc del Delta per expressar tota l’estima i la multitud de bons records i
amistats que m’emportaré del Prat i espero conservar ben vius. El servei de capellà en una
altra ciutat, encara que ben propera, m’obligarà a lliurar-me ben decididament a la seva
gent i a la seva realitat, com he procurat fer-ho aquí. I com que som limitats, si ets allà, no
pots ser aquí... però això no vol dir que oblidis el que has viscut i amb qui has compartit
tants moments de la vida, al contrari, ho portes endins com un bagatge preciós.
Al setembre, en una data que encara no sabem, farem el relleu amb el nou rector
que vindrà, Mn. Josep Torrente Bruna, que fins ara estava a Castellbisbal i El Papiol. Ell,
un excel·lent capellà i ja veureu com de seguida bon amic de la gent del Prat, farà equip,
com jo he fet aquests darrers anys amb Mn. Carles Muñiz, el vicari, que continua a la
parròquia, cosa molt positiva com sabeu tots els qui el coneixeu. Un factor que em
reconforta enmig de la recança d’haver de marxar és que la parròquia queda amb molt
bones mans, i el treball pastoral segur que millorarà, amb l’ajut de tots i el guiatge de Mn.
Josep i Mn. Carles.
Des de la parròquia, al setembre, espero tenir l’ocasió d’acomiadar-me més
expressivament. Però ja des d’ara ho faig dels lectors d’aquesta revista, amb els millors
desigs per a tots vosaltres. Quan vaig començar vaig titular la secció amb el nom
d’Excelsior a partir d’un poema de Joan Maragall. Res més adient que tancar aquesta
cinquantena de col·laboracions amb les mateixes paraules del poema: Vigila, esperit,
vigila / no perdis mai el teu nord / no et deixis dû a la tranquil·la / aigua mansa de cap
port (...) sempre al mar, al gran mar noble; / sempre, sempre mar endins.

"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:
ROBERT GORDI MARTÍNEZ.
BAPTISMES
"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

ABEL RUIZ MORENO (95); MONTSERRAT BONJOCH MALET (86);
AMPARO VUELTA DIEZ (98); ROSARIO GARCIA MESA (81);
ANTONIO URRIOS FIGUERAS (87).

DISSABTE 25
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DIUMENGE 26

a les 9
a les 11
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DILLUNS 27
DISSABTE 1
DIUMENGE 2

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

famílies Company – Solà; José Santoro;
Encarnación Fernández.
Josep Portillo; Josep Portero; Teresa Muns Bovés;
Joan Bosch Artigas; Montserrat i Joan Bosch.
famílies Clarisó-Monfort-Lens; Francesc Lajara;
Teresa Gubianas; Judith Hernández de Pérez;
Ángel Pérez Rodríguez .
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets
famílies Torres-Llauradó
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
Domingo i Joan Gibert; Pepeta Puigventós i Ana Vidal

HORARIS DE MISSA ELS MESOS DE JULIOL i AGOST

INFORMACIONS






DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre. (Ja no hi ha missa de les 12’30h fins
al mes d’octubre, després de la Festa Major ).
Sant Jordi: ja no hi ha missa a les 12 hores 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.

 HORARIS DESPATX: Durant el mes d’agost hi haurà despatx els dilluns (de 6
a 8 de la tarda ) i els divendres (de 10 a 12 del matí).
 HORARIS DE LA BORSA DE TREBALL i CARITAS: A l’agost, el despatx
estarà tancat. S’atenen sempre les urgències.
 CENTRE D’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU: un cop finalitzades les
colònies, ara ja està a punt la Ruta amb els grups més grans - Sírius i
Padawans – Aniran a fer un recorregut pel País Basc, seguint en part el camí
de Sant Jaume pel nord. A partir del 3 d’agost fins al 12.
 RUTA JOVE DE SANTA TERESA: També un grup representatiu dels joves
del bisbat participarà del 2 al 9 d’agost en una Ruta Teresiana, per terres de
Segòvia i Àvila, seguint les petjades de Santa Teresa. Els acompanyarà Mn.
Carles.
 ESTADA AL MONESTIR DE TAIZÉ. També hi haurà aquesta activitat per
als joves la tercera setmana d’agost. En els 75 anys de la comunitat i als 10 de
la mort del Germà Roger Schutz, el fundador.

