20 de DESEMBRE de 2015
DIUMENGE IV D’ADVENT
Has vingut a trobar-nos
Tu, has vingut a trobar-nos
En l’anhel dels que cerquen somnis i noves esperances,
en la generositat i el compartir dels qui res no tenen,
en els somriures senzills que saben acollir la vida
malgrat l’adversitat i la duresa que els depara.
En la fragilitat i la petitesa
dels qui se’ls trenca la vida però saben confiar-se,
en l’alegria i el cant
dels qui ja no els queden gairebé somriures ni veu.
En la resistència dels qui travessen deserts i tanques
cercant la pau i l’aliment que tant ens has promès per a tots.
Tu has vingut a trobar-nos
en la lluita quotidiana i tenaç de tantes dones
que cerquen el reconeixement de la seva dignitat.
En l’agraïment sincer i permanent
de les que et saben sosteniment i ajut en les seves vides.
En l’abraçada càlida i sentida
de les que necessiten ser estimades,
en el coratge i el valor de les que persegueixen la seva llibertat.
Tu has vingut a buscar-nos i ens hem fet petits i insignificants
davant la immensitat desbordant del teu misteri.
Ara tot és silenci. I aquest dolor del món contingut en Tu,
que pressiona per donar a llum una nova humanitat.
Bon Nadal.
Mar Galceràn. Pastoral universitària.
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“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:
ENZO-ADRIAN OLEGO CASTILLO

DISSABTE 19
a les 9
DIUMENGE 20 a les 9
a les 11
DIMARTS 22
DIMECRES 23
DIJOUS 24

Paco Castillo Alfonso
Joan Barberá; Pura Giménez; Vicenç Berga; Dolors Ruiz;

Juan Gaya; Antonio Inés; Adelaida Siré
famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide-Lázaro; esposos
Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villamayor; Elvira Font;
Elena Ribas

a les 9
Josep Castellví; José Martínez
a les 9
Mn. Enric Enguix
a la mitjanit Arturo Codina Parés; Dolors Busquets i Francesc Ribas;
Maria Rojo García; Enric Forés; Joaquim Forés i família; Ruben Ruiz García i família; Elisa Flores; Pere
Sardà i Lola Boixadera; famílies Sigalés-Company
DIVENDRES 25 a les 9
Pepita Boi; Valentí Molas i Josep Corbera; Agustina Vives
Borrás; Jaume Farrés; Juanita Lagarriga; Josep Mestres;
famílies Lagarriga-Pau; Lagarriga-Álvarez; Farrés-Viñals;
Pau Elguera; Joan Monleón i Josefina Puig; Josep Domin-

DISSABTE 26

go Buhils

a les 11

Pere Tarrida; Palmira Vidal; Nativitat Tarrida; Josep Mª
Tarrida; Conxita Querol; Felisa Acero; Jaume Farrés;
Josep Mestres i Juanita Lagarriga; Maria del Carmen
Sos; Primitiu Codina; Emilia Álvarez; Joan Escuder i
Juana Alegre; Madrona Gelabert i Ramon Riera; Josep

a les 19
a les 9

Manuel Nielfa Cárdenas i Eugenio Nielfa Donoso
Josep Portero; esposos Narcis Vilà i Maria Vilà; Josep Maria Recasens i Maria Vilà; Famílies Lagarriga, Farrés i Recasens
Famílies Company-Solà
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets; Josep Portillo
famílies Clarisó-Monfort-Lens

a les 19
DIUMENGE 27 a les 9
a les 11

Dalmau i Josefa Bernal;

COL·LECTA CÀRITAS DIOCESANA

CANTADA DE NADALES

Aquest cap de setmana, es fa la col·lecta econòmica
per a Càritas diocesana de Sant Feliu. Feu els vostres donatius amb els sobres que trobareu a
l’església per aquesta finalitat.

Aquest proper dimarts 22 hi haurà la cantada de
nadales de l’escola Mare de Déu del Carme a la
nostra parròquia

PUJADA DEL PESSEBRE A BRUGUERS
Serà aquest dilluns a les 18h a la parròquia de Sant
Pere i sant Pau.

El grup d’adolescents i joves de la parròquia anirà a
posar el pessebre a la creu de sobre Bruguers aquest
proper dijous 24 de desembre al matí.

CAPELLES SAGRADA FAMÍLIA

MISSES DE NADAL I SANT ESTEVE

TROBADA DE NADAL CATEQUISTES

Diumenge vinent és la festa de la Sagrada família.
Hi ha a la nostra parròquia diverses capelletes de la
Sagrada Família que passen de casa en casa per
promoure una petita pregària en família quan la
visiten. Aquest diumenge que ve, dia 27, si les porteu a la missa de les 9 del matí, se’n farà una nova
benedicció. Els donatius de les diverses capelles
han estat enguany de 1.216€. Moltes gràcies!

DEFUNCIÓ DE MOSSÈN ENRIC ENGUIX
El passat 16 de desembre va morir Mn. Enric Enguix Morant, amb 83 anys. Va ser vicari de la nostra parròquia en temps de Mn. Josep Farrés, els
anys 1962-1965. Algú ha recordat que va ser el vicari que va pujar fer tocar les campanes per avisar
de la riuada del Vallès, el 25 de setembre de 1962.
La comunitat cristiana el recordarem a la missa de
la parròquia de dimecres al matí

Trobareu a l’església el calendari de misses
d’aquestes festes. Pareu atenció al dia de sant Esteve, que tot i ser dissabte no hi haurà missa al vespre. Qui vulgui anar a missa anticipada de diumenge hi podrà anar a la Mare de Déu de la Mercè.

FELICITACIÓ DELS MOSSÈNS
A la felicitació de Nadal dels mossens que acompanyem actualment aquesta parròquia s’hi suma la de
Mn. Josep Maria Domingo, que ens envia aquestes
lletres: “Estimats amics i amigues del Prat. Des de
Sant Feliu de Llobregat, on em vaig integrant poc a
poc, però amb moltes ganes, us recordo cordialment
a tots vosaltres, a cadascú i cada família. Us desitjo
un feliç Nadal, i un any 2016 ple de la misericòrdia
i la benedicció de Déu. Una abraçada i arreveure.
Hi haurà ocasions, ben segur. Vostre, Josep M.
Domingo

