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Aquest diumenge 4 d’octubre arriba l’hora del meu relleu com a rector de
la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat. Han estat catorze anys,
per a mi magnífics, viscuts amb tots vosaltres, des del 29 de setembre de 2001 fins
al dia d’avui. A partir d’ara és el bon amic Josep Torrente Bruna qui es fa càrrec
del guiatge de la parròquia, juntament amb el vicari Carles Muñiz Pérez, amb qui
he compartit el treball pastoral els darrers vuit anys i en qui he trobat sempre una
amistat i una ajuda i compenetració extraordinàries. Estic convençut que d’ara
endavant, amb ells dos i la participació de tots vosaltres, no només les coses bones
continuaran, sinó que tota la vida parroquial anirà a més i a millor. És un desig i
un auguri ben pregon.
No pretenc ara fer un resum ni un balanç d’aquests anys. M’oblidaria de
tants fets i tantes persones i necessitaria una llarga exposició. A més a més, des del
cens del rei David a la Bíblia, fer balanç té el perill de posar l’accent en la nostra
acció o en els propis recursos. I una mirada més evangèlica ens ensenya a fixarnos més aviat en l’acció de Déu i en allò que hem fet entre tots, comptant amb
l’ajut i intervenció de tantes persones. Per això la primera paraula que em surt és
un GRÀCIES molt gran. A Déu en primer lloc que m’ha permès viure tot això al
Prat. Als diversos mossens de la parròquia al llarg d’aquests anys i als de les altres
parròquies del Prat amb qui hem estat molt units en el treball i l’amistat. A les
religioses carmelites i concepcionistes i als germans maristes. I sobretot gràcies a
tots vosaltres, els feligresos de la parròquia i a tanta gent del Prat amb qui, per
tants motius diversos, des de la fe cristiana compartida, i des de molts altres
motius de relació i amistat hem viscut tants moments al llarg d’aquests anys. Ja
deia que no puc fer la llista, però només esmentar alguns punts culminants: els 450
anys de la parròquia, la construcció de la capella de Sant Jordi, les activitats al
voltant de la devoció a la Mare de Déu de Montserrat, la col·locació al temple de
la imatge de Sant Pau del Prat, les accions amb infants i joves a la catequesi i
l’esplai, els intents per oferir un anunci de Jesús i una comunicació de la fe més
viva, més explícita, Vine i veuràs, famílies joves... D’aquests i de mil moments
més que queden en la mirada discreta del bon Déu i que formen part de la vida de
tot capellà en dono moltes gràcies. I també demano perdó per tot allò en què he
ofès algú o no hagi estat servicial i disponible. Conec les meves limitacions i em
sap greu no haver estat més bon pastor segons el voler de Déu. Ho faig avui
especialment, dia de Sant Francesc, en que fa trenta-quatre anys de la meva
ordenació presbiteral i renovo els propòsits d’aquell dia.
La segona paraula és ADÉU-SIAU i ARREVEURE. Les dues juntes.
L’expressió popular “amb Déu siau” expressa un desig i un programa. Més enllà
del conviure junts uns anys i de l’amistat que resta, tots anem fent camí a la vida i
tant de bo que pugui ser un camí de superació espiritual en tots sentits. Ja sabem
que les forces físiques creixen i minven, però el camí cap a Déu no ha de decréixer
mai. Adéu-siau no és acomiadar-se, sinó una paraula i un desig de benedicció: que
cada cop visquem i siguem més “amb Déu”. Faig meves les paraules de Sant Pau
als cristians de Filips (1,3-11): Sempre que prego per vosaltres ho faig amb
goig...Déu, que ha començat en vosaltres un bon treball, el durà a bon terme fins
al dia de Jesucrist... jo us porto sempre al cor. I per això us puc dir també
ARRVEURE. Aquí al Prat quan sigui possible, i sobretot a Sant Feliu on he
d’integrar-me i lliurar-m’hi i on sempre sereu benvinguts. Una abraçada de tot cor,
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famílies Torres-Llauradó.
Francisco Ciprés; Albert Rovira; Joan Martí;
Sergi Pejoan.
Francisco Aguirre; Francisco Salcedo; famílies OrradreRipa.
Francisco Salcedo
Pedro i Nati
Roc Mas
Francisco Salcedo
famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro;
Mariano Clemente; Javier Clemente i el seu fill Xavier;
Francisco Salcedo

INFORMACIONS

 Sant Jordi: diumenge que ve dia 11 d’octubre torna la missa a la Capella de
l’Avinguda Pompeu Fabra, 48. L’Eucaristia serà a les 12’15 h.










HORARIS A LA PARRÒQUIA, DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre. De
moment no es restablirà la missa de les 12’30. Més endavant s’estudiaran els horaris de les
eucaristies procurant oferir un bon servei i una bona celebració del diumenge.
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTIUS: a les 8 del vespre.
DIES FEINERS: A les 9 del matí cada dia a la Cripta. ALS VESPRES: a partir del dilluns
19 i del dimecres 21 d’aquest mes d’octubre tornen les eucaristies de les 20h, dilluns a la
cripta i dimecres a Sant Jordi.
CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: Per als nens i nenes que comencen 3r. de primària.
INSCRIPCIÓ: ja s’han realitzat 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.
Aquesta setmana dilluns 5 comencen els de segon any, dimarts que ve dia 13 els de
primer any.
També la inscripció per als grups de postcomunió, adolescents i joves.
INSCRIPCIÓ AL CENTRE D’ESPLAI: Encara hi sou a temps. Una de les ofertes
educatives de més recorregut que la parròquia ofereix per a infants i adolescents.

 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.











Divendres 24 d’octubre a les 17’30 torna el grup Vine a Conèixer.
Diumenge 25, a les 10’45, proposta de primera trobada del curs grup de famílies joves.
Sortida a Montserrat el dissabte 31 d’octubre: l’anada de l’Associació a la Mare de
Déu de Montserrat serà el 31 d’octubre. Com sempre al matí a Montserrat, Eucaristia
a les 11 a la Basílica. Després anirem a dinar a Agramunt. Ja s’informarà del dia
d’inscripció i del preu.
Arxiu parroquial: ja des de l’any passat un parell de voluntaris han treballat amb gran
constància i eficàcia per ordenar l’arxiu parroquial. No el dels documents històrics antics
que ja s’havia fet, sinó el de la història més moderna i contemporània de la parròquia. Ara ja
quasi han culminat la feinada, moltes gràcies Mireia i Joan Ignasi, és un gran servei a la
memòria de la comunitat.
Per estar en contacte: us dono l’adreça, el telèfon de la parròquia de Sant Feliu on aniré a
viure i el meu correu electrònic, en tot el que us convingui i pugui sereu benvinguts.
Parròquia de Sant Llorenç. Plaça de la Vila 2 B, 08980-Sant Feliu de Llobregat. Telèfon:
93 666 12 26 I el meu correu: josepmdomingof@gmail.com
Dilluns que ve dia 12 a les 12h a la catedral parròquia de Sant Llorenç a Sant Feliu
començaré el meu servei de rector i encarregat. L’altra diumenge dia 18 a les 11h ho faré
també a l’altra parròquia de Sant Joan Baptista de Sant Feliu.
Notícies de les parròquies del Prat: www.parroquiadelprat.cat

