27 de SETEMBRE de 2015
DIUMENGE XXVI DURANT L’ANY / B

de

FULL PARROQUIAL

El Prat de Llobregat

Diumenge que ve dia 4 d’octubre, a les 11 del matí,
a Sant Pere i Sant Pau del Prat
el bisbe Agustí Cortés presidirà l’Eucaristia
per fer la presentació a la comunitat i donar possessió
com a nou rector de la parròquia a
Mn. Josep Torrente Bruna.
En la mateixa Eucaristia farem també el comiat de Mn. Josep M. Domingo
Acabada l’Eucaristia tindrem un refresc i una estona
de salutació al pati del campanar.

INFORMACIÓ ENTORN DEL RELLEU A LA PARRÒQUIA
(segueix) En l’escrit de la setmana passada acabava explicant quina és la missió
que el bisbe Agustí m’encomana a la ciutat de Sant Feliu. I volia aclarir que es
tracta senzillament de ser rector de dues parròquies, la de Sant Llorenç i la de Sant
Joan Baptista, amb l’ajut ben necessari d’un jove vicari, Mn. Sergi Sicília. Ho dic
perquè algunes persones m’han preguntat si el meu trasllat era per anar a
col·laborar més a la Casa de l’Església o sigui al bisbat que té la seu a Sant Feliu
mateix. I si aquest canvi representava un “ascens”. I la resposta ben clara és que
no, en broma responc dient que l’únic ascens és pujar una mica riu amunt, i més
seriosament explico que a l’església no funcionem així, per promoció, sinó que es
tracta d’anar a fent un mateix servei a un altre lloc. La meva tasca principal serà
posar-me al servei de les parròquies esmentades i juntament amb els feligresos de
cadascuna d’aquestes comunitats procurar donar tot allò que una parròquia
requereix i procurar complir la missió de donar a conèixer Jesús i l’evangeli i
ajudar en tots sentits a la promoció de la fe. Una cosa que sí que és certa és que la
parròquia de Sant Llorenç és també la catedral del nostre nou bisbat de Sant Feliu
– deu anys ja ! – i per tant un dels serveis que caldrà fer és facilitar les
celebracions i activitats diocesanes que tinguin lloc a la catedral.
Per altra banda la col·laboració amb la diòcesi i el bisbe la fem tots els capellans
en un camp o altre. Mn. Carles Muñiz és delegat de pastoral de joves; Mn. Josep
Torrente ha estat delegat de mitjans de comunicació i ara ho és d’apostolat seglar i
evangelització; jo mateix seguiré fent el servei de vicari episcopal per als
arxiprestats del Llobregat. O sigui que de feina no ens en faltarà i tampoc als laics
que cada cop és més important la seva participació a les parròquies, sense descurar
el testimoni i l’acció com a cristians enmig del món.

(NB: ho dono com a informació als qui m’ho han preguntat: Després del comiat del
diumenge dia 4 aquí al Prat, el meu inici com a rector a Sant Llorenç serà el dilluns 12
d’octubre a les 12; i a Sant Joan Baptista el diumenge 18 d’octubre a les 11)

Any XXX

Núm.
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BONA FESTA MAJOR A TOTHOM
Avui dissabte 26 és la festa de Sant Cosme i Sant Damià. A la
parròquia del Prat que els té per titulars es celebra avui al vespre la
seva festa. I avui també diumenge 27, a la parròquia de Sant Pere i
Sant Pau, a l’Eucaristia de les 11 fem un esment especial de la Festa
Major i dels sants co-patrons de la nostra ciutat.

"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:
DIDAC CAPDEVILA CASCALES; BRUNO CRUZ GORDILLO;
VERA GARCÍA MUÑOZ; ALBA SERRANO NAVARRO.
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:
LOURDES CASAS DEU (92)
EXÈQUIES
DISSABTE 26
DIUMENGE 27

a les 20
a les 9

a les 11

DILLUNS 28
DIVENDRES 2
DISSABTE 3

INTENCIONS
MISSES

DIUMENGE 4

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

INFORMACIONS

a les 11

famílies Company-Solà. Elisa Flores.
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets;
Josep Portillo, Miquel Busquets i Quimeta Cheto;
Josep Ferrer Busquets.
famílies Clarisó-Monfort-Lens; Miquel Portillo;
Anunciación Lafita; Mª Ester Barrios; Rafael Adell;
José Barrios; Ester, Gloria i Tere Adell Lafita;
Esposos Faustino Durán i Marcelina de Marco.
Josep Ferrer Busquets.
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE SETEMBRE
Francisco Mateu i Ana Vidal.
famílies Torres-Llauradó.
Francisco Ciprés; Albert Rovira; Joan Martí;
Sergi Pejoan.
Francisco Aguirre; Francisco Salcedo; famílies Orradre-Ripa.

 Sant Jordi: diumenge que ve dia 4 d’octubre no hi haurà missa a la Capella. Ens
trobarem tots a les 11 a la parròquia: inici del nou rector Mn. Josep.





HORARIS A LA PARRÒQUIA, DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre.
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTIUS: a les 8 del vespre.
DIES FEINERS: A les 9 del matí cada dia a la Cripta.
Les eucaristies de les 20h, dilluns i dimecres (a Sant Jordi) tornaran a partir d’octubre.



CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: Per als nens i nenes que comencen 3r. de primària.
INSCRIPCIÓ: ja s’han realitzat al llarg d’aquesta setmana tant a la comunitat de Sant Jordi
com a la parròquia. Sempre n’hi ha que se m’assabenten tard i encara no ho han fet. Si algú
pregunta els dieu que per fer la inscripció cal que vingui el pare o la mare i parlar amb Mn.
Carles i les catequistes responsables. Que passin pel Despatx o telefonin per concertar cita.









INSCRIPCIÓ AL CENTRE D’ESPLAI: divendres 2 d’octubre, de les 19 a les 21; dissabte 3
d’octubre, de les 10 a les 12 i de les 17 a les 19. Una de les ofertes educatives de més recorregut que
la parròquia ofereix per a infants i adolescents.
REUNIÓ GENERAL DE CATEQUISTES: el dijous dia 1, a les 17’30, a la Cripta. Per
preparar el començament de curs de tots els grups de Catequesi.
Dilluns 12 d’Octubre, festa de la Mare de Déu del Pilar, a les 10’30 l’ofrena floral, a les 11 la
missa amb els cants de la Casa de Aragón.
El 17 i 18 d’Octubre és el cap de setmana del DOMUND, la jornada de pregària i suport econòmic
als missioners, aquest any amb el lema de la Misericòrdia.

Notícies de les parròquies del Prat: www.parroquiadelprat.cat
Informació religiosa : www.catalunyareligio.cat

