25 de SETEMBRE de 2016
DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY
TRET DE SORTIDA DEL CONSELL PASTORAL
Aquest passat dijous hi va haver la primera reunió del Consell Pastoral de la parròquia de sant Pere i sant Pau d’aquest curs que tot just comencem.
El consell pastoral de la parròquia —com també, a diferent nivell el de la ciutat o el
de l’arxiprestat— és el primer organisme de coresponsabilitat eclesial dels laics, i té
per funció —en paraules dels bisbes de Catalunya— «col·laborar a programar, animar, coordinar i revisar la globalitat de l’acció pastoral de la parròquia aplicant el pla
pastoral diocesà» (directori de la parròquia, n.46. 2001)
Aquest és el sentit primer que té el Consell i que vam voler viure en aquesta reunió,
intentant fer una mirada sobre la nostra realitat gent dels diversos àmbits de la nostra
parròquia: esplai, catequesi, associacions, religiosos.
Aquesta mirada, en
l’inici de curs, va plantejar, en primer lloc, la
nova situació de la parròquia de la Mare de
Déu de la Mercè —de la
que aquest cap de setmana celebrem la seva
festa— amb l’acceptació
de la jubilació de Mn.
Ruben Dario Rivera que
se n’ha cuidat des de la
seva
fundació
i
l’encàrrec de treball pastoral conjunt als mossens que tenim encomanada també la
parròquia de Sant Pere i sant Pau.
Malgrat que el relleu formal es donarà —si Déu vol— el proper dia 5 de novembre a
la missa vespertina amb la presència del bisbe Agustí, ja des de l’inici de setembre cal
començar a fer passos en diverses realitats pastorals.
Aquest canvi és un repte important, perquè demanarà no només una «redistribució»
dels horaris de presència dels mossens —comptant amb el mateix Mn. Rubén que es
queda al Prat i també amb Mn. Francisco Grande i el diaca Florenci Travé, bons
col·laboradors— sinó també un replantejament i coordinació dels serveis pastorals de
les dues parròquies, amb la voluntat de caminar cap a una església al Prat amb presència als diferents temples de la ciutat. Cada un ha d’oferir allò millor que té a la
pastoral de la ciutat; aquesta és la clau i l’esperit que ens ha de moure.
També, necessàriament, caldrà racionalitzar els horaris per a poder atendre bé tothom,
tant aquí com a la parròquia de la Mercè. Vam demanar el parer al Consell per a repensar l’horari de misses de la ciutat, procurant facilitar que en un lloc o altre de la
ciutat tothom pugui participar de l’eucaristia en un horari raonable, i que també els
mossens puguem assumir-lo ara (i mantenir-lo en els propers anys) sense haver d’anar
sempre corrent d’un lloc a un altre. El despatx, les catequesi, totes les activitats pastorals han de trobar un temps i un lloc per a poder-les fer amb l’espai i l’atenció que
necessiten. Poc a poc anirem trobant els camins.
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Josep Torrente Bruna, 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:
Alejandro i Roberto LÓPEZ ROMERO
Adriana SÁEZ VALLINA
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:
Angel GARCÍA VIDAL (93)
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20:00h. famílies COMPANY-SOLÀ
9:00h. Josep PORTILLO
11:00h. Lucas Pablo CABANILLAS, famílies CLARISÓMONFORT-LENS, Miquel PORTILLO, famílies RIBAS-BAIGES, Gloria i Ester ADELL LAFITA, Anunciación LAFITA, Tere ADELL LAFITA, Maria Ester
BARRIOS ADELL, Rafael ADELL, Manuel PERNAS,
Elena DÍAZ, José BARRIOS
20:00h. Ramon PUGÉS TRIAS i Maria ROJO GARCÍA, esposos ANTONI PUGÉS i Paquita LLOBET
9:00h. Difunts del any de la Ciutat
9:00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS, Miquel BUSQUETS i Quimeta CHETO, Josep PORTILLO, Elena VIDAL i Ángel ARMALÉ
9:00h. Josep FERRER BUSQUETS
20:00h. famílies TORRES-LLAURADÓ
9:00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN
11:00h. Julia FERNÁNDEZ FERNÁDEZ, Francisco CIPRÉS

FESTES PATRONALS

CONCERT CORAL

Aquest dissabte celebrem la Mare de Déu de la
Mercè a la parròquia de la nostra ciutat, a les 19h.
Dilluns la celebració de sant Cosme i sant Damià
començarà amb una processó a les 19h, la celebració de4 l’eucaristia a les 19.30h en aquesta parròquia de la nostra ciutat. Se suprimeixen, per tant,
les misses vespertines del dissabte i de dilluns per
facilitar l’assistència tant als fidels com als mossens.

El proper divendres, a la cripta de sant Pere i sant
Pau, a les 19.30h, concert solidari a favor de Càritas
de la coral “Lo Llobregat de les flors” i la coral
convidada “Voces de Castilla” de Segovia.

REUNIÓ DE PARES DE CATEQUESI
Dimarts 27, per als pares i mares tant de primer
com de segon any de catequesi, a la sala sant Pau,
en dos horaris a triar: les 17.30h o les 20.30h.

CLERGAT DE L’ARXIPRESTAT
Aquest proper dimecres, a Bruguers, primera reunió
de curs del clergat de l’arxiprestat.

GRUP DE FAMÍLIES I GRUP SALMÓ
Comencen les reunions del curs el proper diumenge
2 d’octubre a les 12h.

TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES I ENVIAMENT
Aquest proper diumenge 2, a les 17h a la Casa de
l’Església de Sant Feliu de Llobregat, que es clourà
amb la celebració de l’eucaristia a la capella de
l’escola del Bon Salvador.

AMIC DEL PRAT 2015

Dijous passat, en el decurs d’un sopar, l’associació
“Amics del Prat” li van lliurar aquesta distinció al
qui ha estat durant catorze anys rector d’aquesta
parròquia, Mn. Josep Maria Domingo. El vam
acompanyar aquell dia i li vam manifestar la nostra
alegria pel guardó, junt amb el teatre Kaddish que
va rebre el premi Josep Maria Via Parellada. Felicitats!

