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Un signe
de comunió eclesial
Dissabte passat, amb la visita del nostre
bisbe Agustí a la parròquia de la Mare de Déu
de la Mercè per al relleu de mossèn Rubén
Dario Rivera ens vam aplegar en una única
eucaristia gent de totes les parròquies del
Prat.

a les diverses parròquies se senten
corresponsables en la missió de l’Església
i s’entreguen també amb molta
generositat al servei de la comunitat.

Els mossens que servim les tres parròquies
del Prat de Llobregat vam creure convenient
i pedagògic suprimir les altres misses
vespertines, no només per a facilitar una
assemblea nodrida i l’assistència dels
mateixos capellans, sinó per a signiﬁcar que
aquest nou encàrrec que se’ns ha fet a Mn.
Carles i a mi mateix és un pas més per a un
treball coordinat de les parròquies al servei
de la nostra ciutat.
Ja en les paraules que vaig dirigir al ﬁnal de
la celebració expressava tres elements que
ens semblen importants de remarcar en
aquest Full.
El primer era el sentit de gratitud cap a Mn.
Rubén que durant tots aquests anys, trentavuit si comptem els anys als col·legis roses,
en els que ha servit l’actual parròquia de la
Mercè i la ciutat del Prat amb una gran
generositat i entrega. En aquest sentit,
darrera els obsequis que li se li va fer al
ﬁnalitzar l’eucaristia hi havia una expressió
clara d’afecte i agraïment. També aquest
agraïment s’estén a Mn. Francisco Grande i
Mn. Florenci Travé que amb Mn. Rubén han
col·laborat i continuaran col·laborant en el
treball pastoral de la nostra ciutat, cada un
en la mesura de les seves possibilitats, però
amb una gran generositat.
Un segon element que s’hi subratllava era el
de la voluntat d’estar disponibles per
aquesta comunitat. Tant Mn. Carles com jo
mateix volem servir aquesta comunitat amb
tota l’entrega i generositat de la que siguem
capaços. Amb tot, aquesta entrega
compartida amb les altres responsabilitats
parroquials i diocesanes necessitarà una
estreta col·laboració de moltes persones que

Un tercer pensament el relacionava amb el
dia concret: el 5 de novembre. Així com
mossèn Rubén va dir-nos que el número 5
estava lligat a molts moments importants
de la seva vida i de la vida de la seva
família, també va ser un 5 de novembre
d’ara fa setze anys –el 2000- que vaig ser
ordenat diaca a la catedral de Barcelona
amb dos companys més pel cardenal
Ricard Maria Carles. La paraula diaca,
signiﬁca servidor. Servidor de la Paraula de
Déu, proclamant-la i ensenyant-la i
servidor de la comunitat, amb una atenció
especial als més pobres. No voldria
allunyar-me gaire d’aquest doble encàrrec
que aleshores em va fer l’Església, i voldria
viure aquest nou encàrrec com una ocasió
de fer-ho així a la nostra ciutat del Prat per
a tots els que s’acostin a la parròquia.
Josep Torrente i Bruna

GRUP SALMÓ. Hi ha trobada aquest diumenge 13 després de

VINE A CONÈIXER. Reunió de grup aquest proper divendres

la missa de les 11h, amb un treball a partir de les fitxes per
a la catequesi d’adults del Secretariat de Catequesi.

18 a les 17.30h a la sala de Sant Pere.

CLOENDA DIOCESANA DEL JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA. La
cloenda d’aquest jubileu extraordinari, tal com indicava la
butlla de convocatòria, serà el diumenge 20 de novembre,
festa de Crist Rei, a Roma. La cloenda a les diòcesi —també
a la nostra— serà aquest diumenge, 13 de novembre, a les
19h, a la catedral de sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.
Aniria bé coordinar-ho per aprofitar al màxim els cotxes.
TROBADA DE FORMACIÓ DEL CLERGAT, de la vicaria del
Llobregat, aquest proper dimarts a la Casa de l’Església
amb el tema “Com el do rebut configura l'exercici del
ministeri”
VINE I VEURÀS. Nova sessió aquest proper dimarts dia 15, a

les 19.30h a la capella de Sant Jordi.
ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Reunió de junta aquest
proper dimecres a les 21.15h. Reunió de l’equip de monitors
dissabte 19 a les 22h.
FORMACIÓ DE CATEQUISTES. Aquest proper dijous dia 17, a

les 17.30h, a la sala de sant Pere, per presentar el pla
pastoral de la nostra diòcesi i continuar avançant en
diversos temes de formació.
AULA DE L’ANTIC TESTAMENT. Reunió el proper dijous 17 a

les 19h al col·legi Mare de Déu del Carme

COL·LECTA DE GERMANOR. Serà aquest proper dissabte 19 i

diumenge 20, a totes les misses. Per a fer els vostres
donatius per a l’economia diocesana feu servir els sobres
que trobareu a la tauleta del final de l’Església. És
important aquesta aportació per tal de poder sostenir
l’economia dels serveis diocesans i la de les parròquies amb
menys recursos. Mirem de ser generosos. També s’ha obert
la possibilitat de gestionar donatius periòdics o puntuals a
les parròquies o a la diòcesi de Sant Feliu a través del portal
www.donoamiiglesia.es/ca
ACOLLIM GRUPS A LES SALES PARROQUIALS DE SANT PERE I
SANT PAU. Aquest proper cap de setmana faran ús de les

sales de caliu els infants de l’esplai Trencapins de la
parròquia de Sant Ildefons de Barcelona i de les sales de la
cripta els del centre d’esplai Flor de Neu de Sant Vicenç dels
Horts. Benvinguts!
LA MASIA. El grup de joves de la parròquia es reuneix

diumenge a les 18.30h a la sala de Sant Pere.
RENOVACIÓ DEL FULL. Estrenem avui el nou format del Full
parroquial, que es distribuirà a la parròquia de Sant Pere i
sant Pau, a la de la Mare de Déu de la Mercè i a Sant Jordi.
Esperem que sigui del vostre grat, que pugui complir la
missió de comunicar millor les activitats que es fan a cada
lloc i que ens faci créixer en la comunió fraterna.

“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”

Júlia IÑIGUEZ MONFORT

“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”

Madrona RIBAS VIÑALS (83), Maravillas TRIBALDOS SÁNCHEZ (80), Mercedes ORRADRE RIPA (90),
Maria Luisa IÑIGUEZ IBARGÜEN (84)

DISSABTE 12
a les 20.00h: famílies SIGALÉS-COMPANY, Clotilde NOREÑA,
Eusebi FLORES, Pere SARDÀ i Dolors BOIXADERA

DIVENDRES 18
a les 9.00h: Elia PRIETO

DIUMENGE 13
a les 11.00h: famílies PEDROSA-MARIMÓN

DISSABTE 19
a les 20.00h: Ramón DEZA FIGUERA, Francisco de FUENTE de
FUENTE

DIMARTS 15
a les 9.00h: esposos Mariano COTELA i Rosario VIVES

DIUMENGE 20
a les 9.00h: Octavi DALMAU
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