11 de SETEMBRE de 2016
DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY
UN PAS MÉS DE L’ESGLÉSIA AL PRAT
El passat divendres 2 de setembre es van fer públics diversos nomenaments de cara al
curs 2016-17 a la nostra diòcesi de sant Feliu de Llobregat. El bisbe Agustí, d’acord
amb el Consell de Govern de la diòcesi ha acceptat algunes jubilacions i ha encomanat noves responsabilitats en la vida de la nostra església diocesana.
Un d’aquests canvis ens toca de prop: el bisbe Agustí ha acceptat la merescuda petició de jubilació de Mn. Ruben Darío Rivera, rector de la parròquia de la Mare de Déu
de la Mercè des de la seva creació, el 1987, i ens ha demanat que afegim a les responsabilitats actuals que tenim Mn. Carles Muñiz i jo mateix, la cura i l’acompanyament
pastoral com a vicari i rector respectivament d’aquesta parròquia.
Es tracta, certament, d’un repte important per a tots, que ens ha d’ajudar a llegir la
veu i el pas de Déu en la nostra història personal i col·lectiva. Déu ens parla des de la
nostra història concreta, en aquest lloc, des de la vida.
I la seva veu, en primer lloc, suscita en nosaltres l’agraïment pel treball i la generositat de Mn. Rubén al llarg de tants anys, que ha deixat petjada no només a la parròquia
de la Mercè sinó a la nostra ciutat. Són moltíssimes les famílies que per una raó o
altra l’han conegut, l’han tractat i han rebut el fruit de la seva dedicació pastoral. Ell,
un cop acceptada la seva jubilació, continuarà vivint a la rectoria de Sant Pere i Sant
Pau i ens ha ofert generosament el seu ajut per tot allò que necessitem.
En segon lloc ens demana tan al Carles com a mi una disponibilitat i un treball afegit
a les responsabilitats actuals que volem assumir com una crida més —n’hi ha tantes a
la vida!— a entregar-nos al treball apostòlic i pastoral en aquesta ciutat que és també
la nostra, amb la màxima generositat de què siguem capaços.

En tercer lloc, és una crida a tots els membres de les comunitats parroquials de la
Mercè i de sant Pere i sant Pau perquè fem un treball de creixement i maduració, en la
línia del Concili Vaticà II, per a sentir-nos renovadament coresponsables en la vida i
les activitats que fem com a deixebles de Jesús. Gràcies a Déu són molts els que han
comprès que un nou nomenament no és només un «assumpte» dels mossens, sinó que
han entès que és una crida de Déu a revisar amb generositat les responsabilitats actuals de cada un i la nostra col·laboració en la vida parroquial, tant si ja heu assumit
algunes responsabilitats —en la catequesi, en la celebració de la fe, en tantes altres
coses...— com si aquesta nova situació és ocasió per a brindar el vostre ajut en alguna
cosa concreta que calgui o que se us pugui demanar.
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Amb aquest nou encàrrec anem dibuixant com creiem que ha de ser la presència cristiana al Prat en els propers anys. Demanar a Déu amb confiança noves vocacions al
ministeri sacerdotal —que és bo que ho fem— i fer passos endavant en anar creant
una cultura vocacional —que entén la pròpia vida com una resposta a la pregunta
¿què espera Déu de mi?— no ens dispensa de planificar amb intel·ligència i realisme
com volem que sigui, que visqui i s’organitzi l’església al Prat aquests propers anys.

No dubtem que aquesta nova responsabilitat és una crida a treballar junts més estretament, tot i les dificultats i
la complexitat, fent que cada persona i cada lloc ofereixi el que és i el que té per al bé de tots.
Les parròquies de sant Pere i sant Pau (amb sant Jordi) i la Mercè, juntament amb la parròquia de sant Cosme i
sant Damià —amb l’equip de mossens, Mn. Lluís, Mn. Francisco, Mn. Rubén, en Carles i jo—, també les altres
realitats d’església en mans de religiosos i religioses i de laics, volem aportar el que estigui a la nostra mà perquè la presència cristiana al Prat esdevingui una presència viva, convençuda, significativa i oberta, perquè parli
del Jesús de l’Evangeli als homes i dones d’avui, i camini per fer realitat el seu Regne. Josep Torrente, rector
“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:
Alba CARMONA ALONSO
Saúl PARDO HORRILLO
"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:
Antonio BENITO GONZÁLEZ amb Jéssica PÉREZ MEDINA
Marc GONZÁLEZ PIJUAN amb Bárbara GARCÍA SIMÓN
"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:
Antonio TIRADO PÉREZ (77)

dissabte 10
diumenge 11

dilluns 12
dijous 15
diumenge 18

20:00h Dif. Rosa ARGELAGA, Dif. Clara GARCÍA, Dif. Núria VILÀ, Dif. Ramon NAVARRO, Dif. Jaume ESTRUCH
9:00h Dif. Antonio CARO, Dif. fam. INÉS CONDE i CONDE RIERA
11:00h Dif. fam. ALCAIDE-LÁZARO, Dif. fam. PARDO VILLAMAYOR, Dif. esp. Fernando i Isabel, Dif. Manuel
PARDO VILLAMAYOR, Dif. fam. PEDROSA MARIMÓN
9:00h Dif. Francisco VIÑUELA PÉREZ
9:00h Dif. esp. Mariano COTELA i Rosario VIVES
9:00h Dif. Elia PRIETO
20:00h Dif. Agustí LLOBET ORTÍZ, Dif. Antoni PUGÈS i
Paquita LLOBET, Dif. Ramon PUGÈS TRIAS

TROBADA DE CATEQUISTES
El proper dimarts 13 de setembre, a sant Pere i sant
Pau, per a preparar l’inici de curs.

XII ANIVERSARI DE L’INICI DE MINISTERI DEL BISBE AGUSTÍ

S’escau aquest proper dilluns. Preguem per ell i per
la tasca que té encomanada.

EXCURSIÓ A LA MARE DE DÉU DEL
MÓN
Aquest dissabte vinent, dia 17, pels qui es van inscriure. Hi anirem dos autocars petits.

MISSES A LES CARMELITES
Es reprenen des de dilluns vinent dia 12, a les 7.20h
els dies lectius escolars

