17 de GENER de 2016
DIUMENGE II DE DURANT L’ANY
SETMANA DE PREGÀRIA
PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
Aquesta setmana que encetem, que va des de 18 de gener fins a la festa de la conversió de sant Pau l’Església ens convida d’una manera més especial i intensa a la pregària per la unitat dels cristians.
Enguany el lema d’aquesta setmana és “proclameu la grandesa del Senyor”
I és que –com diu el fulletó que prepara la comissió interdiocesana d’ecumenisme i relacions
interreligioses— cal “proclamar la grandesa del
Senyor” pels molts anys en els quals hem après
a veure-la en les relacions de veritables germans
que els cristians de diverses confessions cristianes tenim i sostenim actualment a la nostra terra.
Per damunt de les misèries del nostre egoisme,
de les constriccions de les nostres estructures
confessionals, que consideren “els germans separats” com “els altres”, Déu, en la manifestació
de la seva Misericòrdia que és Jesús el Crist, ens
fa comprendre que hem de retrobar el veritable
camí: l’amor de Déu manifestat en Jesucrist.
Aquesta setmana se’ns renova la invitació a retrobar l’arrel comuna de la nostra fe, de la nostra
pregària, de la nostra vida fraternal. Tant de bo
que sigui ocasió d’aprofundiment de la nostra fe
i d’apropament als creients d’altres esglésies.
— oo OO oo —

ESTADÍSTIQUES PARROQUIALS
Cada any hem anat publicant les estadístiques parroquials de sagraments, una informació “quantitativa” que ens pot ajudar a veure la projecció que té la vida de la nostra comunitat i les nombroses ocasions per a testimoniar la nostra fe.
L’any 2015 es va celebrar a la nostra parròquia el baptisme de 87 persones: una de
major d’edat —en el marc del catecumenat—, 6 infants en edat catequètica i la resta
entre els 0 i els 7 anys.
Pel que fa als casaments, se’n van celebrar 19.
Finalment, pel que fa a les exèquies, l’any 2015 se’n van celebrar 60. Val a dir que hi
son comptades totes les que es van celebrar a la parròquia i també les que els mossens de Sant Pere i sant Pau hem celebrat a la capella del tanatori, però no les que
han celebrat altres mossens en aquest tanatori.
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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:
KRISTIAN VÁZQUEZ CARO
THIAGO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ

"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:
OSCAR ROBLES BELMONTE amb MARTA MARTÍNEZ JURADO

"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:
FRANCISCO RAMOS SIERRA (90)
JOSÉ PASCUAL GIMÉNEZ (86)
WAGNER GARCÍA FARRÉS (62)
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a les 11 Ramon Fabró Company; Joan Blanco Sallés; Juan Enrique i Antonio Millán
a les 19 Maria Barnadas
a les 9 Jaume Parés Serra; Virtudes Busquets Farrés; Pedro
Marín Alburquerque; Elia Prieto
a les 9 esposos Antonio i Paquita
a les 19 families Rodríguez-Darnés
a les 11 Sebastián López; Angustias Campos; Fernanda López;
Piedad López; José López; José Carmona; Maria Barco; Juan Enrique i Antonio Millán
a les 19 Gabriel Santos i els seus pares

COL·LECTA PER CÀRITAS LO LLOBREGAT DE LES FLORS
El passat diumenge 10 de gener la coral Lo Llobregat de les flors va oferir un concert a benefici de
Càritas. Es van recollir 400€ que els agraïm en nom
de les persones que podran ser ajudades.

BAPTISME D’INFANTS EN EDAT CATEQUÈTICA
Aquest dissabte 16, a la missa de les 19h rebran el
baptisme els infants dels grups tant de Sant Pere i
Sant Pau com de Sant Jordi. Serà una bona ocasió
per acompanyar-los a ells i a les seves famílies.

NOVA SESSIÓ DEL VINE I VEURÀS
Aquest proper dimarts 19, a les 19h a Sant Jordi.

CONSELL PASTORAL
Aquest proper dijous 21 de gener a les 19h. Per a
intentar concretar una mica més a la nostra parròquia el jubileu extraordinari de la misericòrdia alhora que elaborem un calendari de quaresma.

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA
Aquest proper dijous a les 19h.

TROBADA DIOCESANA
D’ADOLESCENTS I JOVES
QUE REBRAN LA CONFIRMACIÓ
Aquest proper dissabte a les 17h a la Casa de
l’Església de Sant Feliu de Llobregat.

TROBADA DE FAMÍLIES JOVES
Aquest proper diumenge 24 de gener al matí.

