18 de SETEMBRE de 2016
DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY
A MODE D’«A REVEURE»
Aquest setembre he començat el quart curs de seminari. En aquest moment de la
formació, és un pas habitual canviar de parròquia. Per això, aquest any marxo del
Prat i m'incorporo a les parròquies de Sant Antoni Abat i Santa Maria de la Geltrú de
Vilanova i la Geltrú; on col·laboraré pastoralment els caps de setmana. Durant la
setmana seré al Seminari Conciliar de Barcelona, més centrat en l'estudi del tercer
curs de teologia. Això comporta que ja no estaré present a la parròquia de Sant Pere i
Sant Pau. Només vindré al Prat els diumenges per visitar la família, però vull poder
venir cada any al juny per la festa major de la parròquia: serà un bon moment per
saludar-nos. A més, a mesura que vagi avançant en el meu procés us ho aniré comunicant: ministeris, ordenació diaconal i l'ordenació de capellà.
Aquest estiu he pogut passar temps a la parròquia i he aprofitat per revisar aquests
anys i donar-ne gràcies a Déu. M'he adonat que la parròquia ha estat un dels elements clau que ha contribuït a romandre i créixer en la decisió de seguir la voluntat
de Déu. Quan dic parròquia no parlo de quelcom abstracte, sinó que penso en la
comunitat i totes les realitats i persones que la conformen. Només em surten paraules
d'agraïment per tots vosaltres, perquè encara que no en sigueu conscients m'heu ajudat i m'ajudeu molt; i si Déu vol, arribo a ser capellà, haurà estat gràcies a vosaltres.
He après que el do de la vocació no és propietat meva, és de tots i per a tots. Recordaré molt especialment les eucaristies diàries i dominicals, en les quals he pogut tenir
la sort d'experimentar la intergeneracionalitat: viure, compartir i estimar-me a la gent
gran (quelcom que els joves no tenim, per desgràcia, prou present); l'Esplai per mitjà
del qual vaig entrar més significativament a la parròquia i on m'he anat identificant
com a cristià; el grup de joves de la Masia on he intentat ser testimoni i he volgut
compartir més intensament el que a mi em fa feliç; i la convivència a la rectoria amb
el Josep i el Carles, els quals m'han ajudat a identificar-me més com a prevere i començar a pregustar la vida que portaré.
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Desitjo que la parròquia de Sant Pere i Sant Pau, segueixi caminant al Prat conjuntament amb les altres parròquies amb les quals ja comparteix molta part de la seva
vida. I desitjo que ho faci essent comunitat de germans amb una vida compartida i
atenta a l'altre. Moltes gràcies per tot.
Xavier Montané Blázquez

“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:
Biel BANITO PÉREZ
Doria BENITO LÓPEZ
diumenge 18

dilluns 19
divendres 23
dissabte 24
diumenge 25

9:00h. Elia PRIETO
11:00h. Lucas Pablo CABANILLAS, Lola FARRÉS, Lluis i
Artur SABATÉ, Vicente i Victor PERIS
20:00h. Antoni PUGÈS i Paquita LLOBET, Ramon PUGÈS
TRIAS, Agustí LLOBET ORTÍZ
9:00h. Maria FABRÓ, Teresa NOVELL, Ramon FABRÓ,
Maria SOLANAS, Joan FONTANALS
9:00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL
20:00h. famílies COMPANY-SOLÀ
9:00h. Josep PORTILLO
11:00h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, Miquel PORTILLO, famílies RIBAS-BAIGES, Gloria i Ester
ADELL LAFITA, Anunciación LAFITA, Tere ADELL
LAFITA, Maria Ester BARRIOS ADELL, Rafael
ADELL, José BARRIOS
20:00h. Ramon PUGÉS TRIAS i Maria ROJO GARCÍA, esposos ANTONI PUGÉS i Paquita LLOBET

CONDICIONAMENT
D’ESPAIS PARROQUIALS
Intentem anar avançant en disposar d’uns espais
adequats per a les activitats de tots els grups parroquials i per a l’atenció de les persones. Aquest inici
de curs volem condicionar millor tant l’espai de la
sala d’espera del despatx parroquial, com la saleta
de l’entrada de la rectoria, perquè ens permeti rebre
en millors condicions les persones que venen a fer
alguna gestió o demanar algun servei.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
DE LA CATEQUESI INFANTIL
Recordem que tant els infants que han de començar
la catequesi (quan fan 3r de primària) com els que
fan el segon curs de catequesi, han de venir a inscriure’s a la parròquia aquesta propera setmana:
dilluns 19, dimarts 20 i dimecres 21 de setembre,
de les 17.30h a les 18.30h, tant als locals de la parròquia com als de la comunitat de sant Jordi, al carrer Montsant. També es pot fer la inscripció el dijous 22 de setembre, de les 9.30h a les 10.30h,
només als locals de la parròquia.

CONSELL PASTORAL
Aquest proper dijous a les 18h reunió del Consell
Pastoral parroquial a la sala de sant Pere. Per a reemprendre el curs.

SOPAR DELS AMICS DEL PRAT
Aquest divendres, a les 21.30h hi haurà el sopar
dels amics del Prat dins del qual es lliurarà els
guardons de l’entitat a Mn. Josep Maria Domingo,
amic del Prat 2015 i el guardó Josep Maria Via Parellada a Teatre KADDISH. El sopar es fa a l’hotel
Ciutat del Prat.

CELEBRACIÓ DE LA
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
El proper dissabte 24, a la parròquia de la Mare de
Déu de la Mercè, a les 19h. A més de celebrar
aquesta festa de la Mare de Déu, serà ocasió per a
agrair a Mn. Ruben Dario Rivera la seva dedicació
generosa i durant tants anys en aquesta parròquia.
Per poder-ho celebrar, se suspèn la missa de les
20h a la parròquia de Sant Pere i sant Pau.

CELEBRACIÓ DE LA FESTA
DE SANT COSME I SANT DAMIÀ
El proper dilluns dia 26. Hi haurà la processó a les
19h i la celebració de l’eucaristia a la parròquia de
Sant Cosme i sant Damià a les 19.30h. Per aquest
motiu se suspèn la missa vespertina de les 20h a
Sant Pere i sant Pau.

