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DIUMENGE XXIX DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

DOMUND, MOLT MÉS QUE UNA COL·LECTA
Aquest diumenge l’Església celebra la campanya del DOMUND, promoguda per les
obres missionals pontifícies, amb aquest lema, cartell i objectius:

FULL PARROQUIAL

EL LEMA
MISSIONERS... Són aquells que, a l'Església "en sortida", saben avançar sense por i
anar a la trobada de tots per mostrar el Déu proper, provident i sant. Amb la seva vida
d'entrega al Senyor, servint els homes i anunciant l’alegria del perdó, revelen el misteri de l'amor diví en plenitud. Per mitjà d'ells, la
misericòrdia de Déu arriba a la ment i el cor de
cada persona.
...DE LA MISERICÒRDIA "La misericòrdia és
la identitat de Déu, resplendor de la seva omnipotència, que es bolca per oferir-nos la salvació. És
també la identitat de l'Església, llar on cada persona pot sentir-se acollida, estimada i encoratjada
a viure la vida bona de l'Evangeli. I és, per això,
la identitat del missioner, que acompanya amb
amor i paciència el creixement integral de les
persones, compartint el seu dia a dia.

EL CARTELL
LA IMATGE. Les obres de misericòrdia són el
revulsiu per despertar la nostra consciència, tan
ensopida davant el drama de la pobresa, i entrar
encara més en el cor de l'Evangeli, on els pobres
són els privilegiats de la misericòrdia divina. Tot queda plasmat en l'abraçada entre
una missionera i una dona gran. L'expressió dels seus rostres és reflex d'un amor misericordiós, compromès, recíproc, profund.
LA SEVA HISTÒRIA. La missionera de la foto explica: "Aida, en morir el seu marit,
ha passat un temps sola, desconsolada, deixada per complet i gairebé cega. A les
Germanes ens considera la seva família. Nosaltres vam estar presents ja abans, perquè, en ser un matrimoni gran, els visitàvem, els donàvem la comunió i fèiem per ells
el que està al nostre abast. Aida no oblida la lluita que vam mantenir amb ella per
ajudar-los. Li aconsellàvem que portés a casa una família que la cuidés. El canvi que
ha donat és radical. El Senyor fa meravelles amb els seus pobres. Nosaltres seguim
visitant-la i donant gràcies a Déu per ella. Fa un mes l'han operat d'un ull, i està feliç
de poder-hi veure”

ELS OBJECTIUS
Celebrar la Jornada Mundial de les Missions, en comunió amb tota l'Església, per
viure la dimensió universal de la fe i el compromís de la caritat amb els més pobres.
Convidar a totes les comunitats cristianes a participar en les activitats d'informació,
formació i cooperació missionera organitzades amb motiu del DOMUND.
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Promoure un corrent fratern i solidari de col·laboració econòmica amb les necessitats
materials dels missioners i de les missions, a través de les Obres Missionals
Pontifícies.

“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:
VICTOR MARCOS REY; NARA VALERO BENÍTEZ
XAVIER BOU GIL; ABRIL BOU GIL
LAIA HERNÁNDEZ AGUILERA; HUGO MEGIAS LÓPEZ
LUCÍA VILLALBA CANO; ENRIC GARCÍA GALICIA
DIUMENGE 18
DIJOUS 22
DIVENDRES 23
DISSABTE 24
DIUMENGE 25

a les 9 Elia Prieto
a les 20 Ginesa González Heredia
a les 9 esposos Josep Baiges i Sabina Borrull; Gloria Baiges i
Elvira Simón
a les 9 família Pardo-Villamayor; família Alcaide-Lázaro; esposos Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villamayor
a les 20 famílies Company-Solà; Maria i Joan; Cisquet i Mª Teresa; Conxita Sanfeliu
a les 9 Wilhem Slaga; Domingo Gibert; Josep Portillo; famílies Ferrer-Busquets
a les 11 famílies Clarisó-Monfort-Lens

CANVI DE L’HORA OFICIAL
I HORARI DE MISSES
La matinada del proper diumenge 25 d’octubre comença l’horari d’hivern. A més de retrassar una
hora els rellotges, caldrà prendre nota que també
canvia l’hora de les misses vespertines del dissabte i
el diumenge, que passen a ser a les 19h. Per tant
l’horari queda així:
• Diumenges: eucaristia a les 9h, a les 11h, i a les
19h. A les 12.15h a Sant Jordi.
• Dissabtes i vigílies de festius: a les 9h i missa de
vigília a les 19h
• Dies feiners: cada dia escolar a les 7.20h eucaristia a la capella del col·legi Mare de Déu del
Carme. A les 9h a la cripta, els dilluns a les 20h
a la cripta. A Sant Jordi, els dimecres a les 20h.

VINE I VEURÀS
El proper dimarts 20, a la capella de Sant Jordi i a
les 20h hi haurà la primera trobada d’aquest curs
del Vine i Veuràs, un espai de silenci i pregària a
l’entorn de la Paraula de Déu.

ASSOCIACIÓ DE LA
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
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 18h,
preu 40€.

GRUP DE FAMÍLIES JOVES
Aquest proper diumenge 25, a les 10.45h, primera
trobada del curs grup de famílies joves.

CATEQUESI
Han anat començant els diversos grups de
catequesi de la parròquia. Encara sou a temps a
inscriure els vostres fills als grups d’infants,
adolescents i joves de la parròquia; com també de
preparació per al sagrament de la comunió i de la
confirmació. Envieu un correu electrònic a
santpere582@bisbatsantfeliu.cat.

CENTRE D’ESPLAI
SANT PERE I SANT PAU
Dissabte 24, a les 18.30h reunió amb les famílies de
l’Esplai.

CELEBRACIONS DE TOTS SANTS I
DELS FIDELS DIFUNTS

• A la parròquia, el dilluns 2 de novembre hi haurà
la missa per tots els fidels difunts a les 20h.
• Al cementiri vell: rosari el diumenge 1 de novembre a les 17h i missa el dilluns 2 de novembre a les 10h.
• Al cementiri nou: missa el dilluns 2 de novembre
a les 16h.

