23 de OCTUBRE de 2016
DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY
PARRÒQUIES DEL PRAT DE LLOBREGAT
La presència de l’Església a la nostra ciutat és molt diversa i es vertebra tant a
través de les parròquies com dels religiosos —amb el seu testimoni, la seva
obra social i educativa— i de multitud de laics presents en la vida de la ciutat.
La presència de la nostra Església ha anat evolucionant com ha anat canviant
també la societat en la que s’insereix.
Per això ja fa temps que anàvem donant voltes a la possibilitat de disposar
d’una imatge gràfica per a poder-la fer servir en totes aquelles coses que duem
a terme conjuntament les tres parròquies de la ciutat. Vam demanar a un professional que ens hi ajudés i avui l’“estrenem”. Volíem, però, poder-la explicar,
en el seu conjunt i en els elements que la formen.

La imatge evoca, amb les tres creus, les tres parròquies presents a la nostra ciutat: la de Sant Pere i sant Pau amb sant Jordi, la de la Mare de Déu de la Mercè
i la de Sant Cosme i sant Damià.
Les aigües evoquen el lloc concret on fa camí aquesta església: la vora del riu
Llobregat i el seu delta, un topònim que apareix també en el nom (El Prat “de
Llobregat”), i alhora la mar Mediterrània.
Les dues línies en forma d’aspa evoquen l’escut de la nostra ciutat, on hi apareixen encreuades l’espasa i la clau, símbols dels seus patrons, Sant Pere i sant
Pau.
La tipografia, moderna, parla de la nostra voluntat d’acompanyar el present i el
futur de la nostra societat. Hi destaca la denominació “El Prat” que és el nom
més popular de la nostra ciutat i alhora hi apareix la paraula “Parròquies”, que
sense perdre cada una la seva identitat, s’agrupen sota aquesta denominació
comuna.
La imatge és en color (encara que no ho sigui el Full Parroquial que teniu a les
mans). I s’ha fet servir una combinació de dos colors que són presents d’una
manera o altra en els diversos temples o espais parroquials, facilitant així
també la identificació.
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L’estrenem en els cartells per als horaris de les celebracions de Tots sants i
Fidels difunts, la difusió dels quals fem conjuntament les parròquies del Prat.
Desitgem que sigui del vostre grat estètic, i que sigui el signe d’una realitat que
que ens toca anar construïnt poc a poc: unes parròquies que treballen juntes per
a ser una presència significativa al Prat.

"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:
Eduard TORTOSA PUIG (84)
Amancio PÉREZ FERNÁNDEZ (80)
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JORNADA DEL DOMUND
Se celebra a l’església aquest cap de setmana. Se’ns
demana no només el nostre suport econòmic a les
missions sinó també la nostra pregària i la nostra major sensibilitat a aquesta realitat.

CATEQUESI INFANTIL
Aquests propers dilluns 24 i dimarts 25, a les 17.30h,
hi haurà les sessions de pares a Sant Jordi.

CLERGAT DE L’ARXIPRESTAT
Reunió aquesta propera setmana, el dimecres 26 a
Bruguers.

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA
Hi ha reunió el proper dijous 27 a les 19h a la sala de
sant Pere de la parròquia.

CANVI DE L’HORA OFICIAL
El proper cap de setmana hi haurà el canvi d’hora
oficial. Cal tenir-ho present per “encertar” l’hora de
les misses del diumenge. Tal com vam dir, per a poder
compatibilitzar les misses a Sant Pere i sant Pau i a la
Mare de Déu de la Mercè, les misses vespertines quedaran fixades a les 20h, és a dir, no hi haurà variació
entre estiu i hivern.

Gloria BAIGES i Elvira SIMÓN, esposos Josep BAIGES i Sabina BORRULL
esposos Maria Teresa i Sisquet, Conxita SANFELIU
Joan BOSCH ARTIGAS i Teresa MUNS BAVÉS i els
seus fills Montserrat i Joan, Librada NAVARRO i
Ramon NAVARRO, Francisco OLIVERAS i famílies
Manuel PARDO VILLAMAYOR, esposos Fernando i
Isabel, famílies ALCAIDE-LÁZARO, famílies PARDO-VILLAMAYOR, Wilhem SLAGER i Domingo
GIBERT, Victor Hugo MEDINACELI SUÁREZ
Josep PORTILLO
esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS,
Elena VIDAL i Ángel ARMALÉ
Esposos Narcís VILÀ i Maria VILÀ
famílies CABO-BLASCO, famílies COMPANYSOLÀ
Josep PORTILLO, famílies FERRER-BUSQUETS
Famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS

INICI DE MINISTERI A LA PARRÒQUIA
DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
El dissabte 5 de novembre a les 19h hi haurà la celebració d’inici de ministeri a la parròquia de la Mercè
que assumirem —també— com a rector i vicari els
qui estem actualment a sant Pere i sant Pau. Per
aquest motiu se suspendran les misses vespertines al
Prat per poder ser tothom a la parròquia de la Mercè.
Serà una celebració presidida pel nostre bisbe Agustí.

HORARI DE TOTS SANTS
I FIDELS DIFUNTS
A les cartelleres trobareu l’horari complet. Dilluns 31
d’octubre 19h (M.D.Mercè) i 20h (S.Pere i S.Pau).
Dimarts 1 de novembre 9h (S.Pere i S.Pau), 11h
(S.Pere i S.Pau), 11.30h (S.Cosme i S.Damià), 11.30h
(M.D.Mercè), 12.15h (S.Jordi), 17h Rosari (cementiri
vell), 20h (S.Pere i S.Pau). Dimecres 2 de novembre
7.20h (Carmelites), 9h (S.Pere i S.Pau), 10h (cementiri vell), 16h (cementiri nou), 19h (M.D.Mercè), 20h
(S.Jordi), 20h (S.Cosme i S.Damià) i 20h (S.Pere i
S.Pau).

