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El Prat de Llobregat

de

FULL PARROQUIAL

Una primera salutació al Full
El primer dia que m’adreço a tots vosaltres en aquest full, em faig ressò del
que us vaig dir en acabar la celebració de l’eucaristia diumenge passat. Vull que
siguin unes paraules en primer lloc de reconeixement i de gratitud a Déu per la
vostra llarga història com a comunitat cristiana; i alhora de reconeixement i
agraïment als pastors que han anat acompanyant-la. Jo em poso a la cua en aquest
servei al Poble de Déu que fa camí aquí, al Prat de Llobregat.
No és el moment, doncs, d’exposar cap programa de futur que no sigui el
de inserir-me en aquesta història secular, arribar a conèixer i estimar les persones
que l’esteu construint, i esdevenir–juntament amb en Carles de qui espero i a qui
ofereixo tot l’ajut de què sigui capaç i amb els altres mossens del Prat– un pastor
segons el cor de Déu, “amb olor d’ovella” (una feliç expressió del papa Francesc
que va fer fortuna perquè s’entén molt bé), un pastor que sàpiga anar al davant
obrint i il·luminant el camí, enmig vostre vivint-lo junts i al darrera vostre ajudant
els qui van més a poc a poc i el camí se’ls fa difícil i costerut. Amb les meves
virtuts i a pesar dels meus defectes.
Com a mossèn us ofereixo ja des d’ara tot l’acolliment, comprensió i desig
de servei de què soc capaç, que no només faci possible sortir endavant en les
dificultats de la vida parroquial sinó que ens ajudi a créixer en la nostra vida
personal, de servei i de donació als altres.
Un amic i mestre en el ministeri que hem tingut en moments diferents en
Josep Maria i un servidor, Mn. Pere Corbera ara ja difunt, va fer seu el lema
“«Fer», «fer fer» i «deixar fer»”. No voldria caminar gaire lluny d’aquesta
voluntat; d’aportació del meu treball personal, de coresponsabilitat amb vosaltres i
de confiança en les vostres capacitats que en molts aspectes van segurament molt
més enllà de les meves.
Finalment, iniciava el ministeri en la festa de sant Francesc d’Assís, i
n’estic molt content. Ell va ser un home de Déu que no es va distingir ni per la
seva capacitat organitzativa i de comandament, ni per la seva eloqüència, sinó més
aviat per la seva consciència de ser una criatura estimada del pare del Cel, i per la
seva capacitat de descobrir la presència d’aquest Déu que estima en tota la seva
creació, especialment en els homes i dones sofrents del seu temps.
Josep Torrente Bruna, rector
NOTA D’AGRAÏMENT DE Mn. JOSEP M. DOMINGO
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Aprofito aquesta última ocasió de redactar el Full parroquial per agrair profundament tota
la celebració de diumenge passat, al temple i al pati. El caliu d’amistat, la gran
participació, els obsequis i records vostres, tan generosos. Moltes i moltes gràcies. Torno
a dir que res del que he viscut amb vosaltres durant aquest catorze anys no hauria estat
possible sense la participació en la vida de la parròquia d’un bon nombre de persones amb
una implicació enorme i de moltes més amb una col·laboració ben fidel. Aquest diumenge
encara ens veurem perquè tant Mn. Josep com jo tenim compromisos a cada lloc encara.
Dilluns a les 12 començaré a Sant Feliu, parròquia-catedral de Sant Llorenç i ja farem el
canvi definitiu. De nou una gran abraçada de gratitud a tots, feu-la arribar a casa vostra. I
prego a Déu amb els millors desigs per Mn. Josep, Mn. Carles i tota l’estimada parròquia.

"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:
ANNA FERNÁNDEZ MARTÍN; JÙLIA PALACIO MURILLO;
MARTÍ MUÑIZ ÚBEDA i QUIM MUÑIZ ÚBEDA.

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:
ALBERT MUÑIZ FORTUNY amb NOEMÍ ÚBEDA SANTAULÀRIA.
ALBERT FERNÁNDEZ MADRID amb ROCIO BARRAGÁN TORTOSA.
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

INTENCIONS
MISSES

INFORMACIONS



AGUSTÍ LLOBET ORTIZ (89); LEOPOLDO RUBIO HIGUERAS (80).
DISSABTE 10
DIUMENGE 11

a les 9
a les 9
a les 11

DILLUNS 12
DIMARTS 13
DIJOUS 15

a les 9
a les 9
a les 9

DIUMENGE 18

a les 9

Francisco Salcedo
famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro.
Mariano Clemente; Javier Clemente i el seu fill Xavier;
Francisco Salcedo
Pilar García; Lluis Fabró
Ferrán Casanovas Civit
Teresa Ferrerons; Mariano Cotela; esposos Joan i Teresa;
Josep Ráfols i Teresa Ribas; Maria Teresa Sanfeliu;
Maria Siré.
Elia Prieto

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.

 Sant Jordi: L’Eucaristia dels diumenges a la capella 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. 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.

 17 i 18 d’Octubre proper cap de setmana serà el DOMUND, la jornada de pregària i
suport econòmic als missioners, aquest any amb el lema de la Misericòrdia.








CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: Aquesta setmana dimarts 13 comencen els grups
de primer any, a les 17’30 als locals de la cripta.
Grups de postcomunió, adolescents i joves: els dijous de 18’30 a 19’30. Parleu amb Carles.
GRUP BÍBLIA i LITÚRGIA: torna a començar, amb el diaca Florenci, els dijous a les 7.
Divendres 16, a les 17’30, primera reunió del grup formatiu “Vine a Conèixer”.
DISSABTE 17 comença el CENTRE D’ESPLAI: Encara hi sou a temps d’apuntar-vos-hi.
Diumenge 25, a les 10’45, primera trobada del curs grup de famílies joves.
Sortida a Montserrat el dissabte 31 d’octubre: Eucaristia a les 11 a la Basílica. Després
anirem a dinar a Agramunt. Dia d’inscripció dimecres 21 a les 18, preu 40 euros.

