ANY XXXII
NÚM 1638

DIUMENGE VIII DE DURANT L’ANY/A
26 DE FEBRER DE 2017

In memoriam: Mn. Jaume Berdoy
Aquest dilluns passat va morir després d’una
malaltia que ha progressat molt ràpidament
Mn. Jaume Berdoy Alemany (Sitges 1947 Sant Pere de Ribes 2017). Era actualment el
vicari general de la nostra diòcesi de sant Feliu de Llobregat i rector de la parròquia de
santa Maria de Vilafranca i diversos pobles de
la comarca; bon company i referent dels capellans i «pare» per a molts, tal com va quedar palès en el seu enterrament.

les quals ha servit mossèn Jaume en
aquests anys de ministeri sacerdotal: a
Olesa de Montserrat, a Capellades, a Martorell, a Vilanova i La Geltrú... i a Vilafranca, aquests darrers nou anys, i a
aquestes parròquies que són servides per
diaques permanents i de les quals ell assumí el càrrec de rector: Castellet i la Gornal, Sant Pere Molanta i Olèrdola, Sant
Martí Sarroca, Torrelles de Foix i Pontons...

En la missa exequial, que es va celebrar a la
basílica de santa Maria de Vilafranca, plena
del tot, una representació del Consell Pastoral va llegir aquest text que reproduïm a continuació. Expressen, en paraules de l’homilia
del
bisbe
Agustí, el seu
ser de bon prevere, urgit per
dos amors: el
de Jesucrist i el
dels germans.

I a tants amics i amigues escampats per
l’ampla geograﬁa de Catalunya i sobretot
pels bisbats de Terrassa, Sant Feliu i l’arquebisbat de Barcelona que ara, amb serenor i esperança, acompanyem la família de

En nom del
Consell Pastoral de les parròquies de Vilafranca,
ens
plau adreçarvos a tots unes
paraules
d’agraïment en
aquesta celebració de comiat a mossèn
Jaume.
La primera paraula d’agraïment l’adrecem al
bon Déu i Pare nostre pel do del ministeri sacerdotal que mossèn Jaume ha exercit durant tots aquests anys, primer en l’arquebisbat de Barcelona, i, aquests darrers dotze
anys, al nostre bisbat de Sant Feliu.

mossèn Jaume en aquest comiat que no
volem que sigui un adéu per sempre.
En recordarem sempre la seva entrega
personal a la causa de l’evangeli, l’incansable treball pastoral en les parròquies on ha
estat, la col·laboració en els òrgans de responsabilitat a l’arquebisbat de Barcelona i,
ara, al nostre bisbat de Sant Feliu, la seva
bonhomia, la paraula clara, l’acolliment, la
proximitat i el seu saber estar en els llocs
de responsabilitat, amb competència i un
gran respecte a les persones.

Una paraula de condol i d’agraïment a la família de mossèn Jaume. De condol, perquè
després de l’enorme patiment que heu viscut aquestes darreres setmanes, ara us toca
viure la duresa de la seva absència. L’heu estimat tant, l’hem estimat tant, que ens serà
impossible oblidar-lo. Una paraula d’agraïment, perquè tot el temps que us ha pres a
vosaltres, l’ha regalat a les nostres parròquies.

De segur que el millor homenatge que li
podem fer és mantenir ben encesa la torxa
de la fe enmig de les nostres comunitats
cristianes i enmig d’aquest món d’avui,
tan necessitat de preveres i laics que visquem la joia de l’evangeli.

Una paraula d’agraïment a tots vosaltres,
antics i nous feligresos de les parròquies a

Gràcies a tots. Una abraçada especial a la
família. Gràcies.

HA MORT MN. JOAN MASNOU. A més de la mort de Mn.
Jaume Berdoy que recull l’editorial del Full, també va morir
el passat 19 de febrer Mn. Joan Masnou Cornet, prevere jubilat de l’Arquebisbat de Barcelona, que va ser durant un
any vicari de la nostra Parròquia de Sant Pere i sant Pau del
Prat.
JORNADA DE CONSILIARIS DE L’ACO. Aquest cap de setmana
(divendres i dissabte) a la casa d’exercicis de Betània —Cornellà—, amb el tema central de la vocació i l’acompanyament de les vocacions dels militants.
SOPAR DE LA FAM JOVE. Aquest proper divendres 3 de març

a les 19h.

MISSA DE DIFUNTS. Aquest proper divendres, primer de
mes, a les 20h a la parròquia de sant Pere i sant Pau. Encomanarem tots els difunts d’aquest mes de febrer.

FESTES DE LA CASA D’ANDALUSIA DEL PRAT. Seran el proper

cap de setmana. L’eucaristia als locals de l’associació (carrer
de les moreres 105) serà diumenge 5 a les 12.30h.
MISSES FAMILIARS. A la parròquia de sant Pere i sant Pau el

dissabte 4 a les 20h i a la capella de sant Jordi el diumenge
5 a les 12.15h.

RECÉS PER ADOLESCENTS I JOVES. Diumenge 5 a la Casa de

l’Església de 17h a 21h, organitzat per la Delegació diocesana
de pastoral juvenil.

CALÇOTADA DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Serà el pro-

per diumenge 5 al parc del Fondo d’en Peixo. Cal comprar
els tiquets fins el dijous 2 a la Cansaladeria Cal Picapedrer,
al Bar JJ o al bar La Cova.

SILENCI SOLIDARI AMB ELS REFUGIATS. Acte organitzat per

les parròquies i comunitats religioses del Prat, dissabte 11
de març a la Pl. Catalunya amb Av. Pompeu Fabra, a les 12h.

DIMECRES DE CENDRA. Aquest proper dimecres 1 de març

VIACRUCIS. El dissabte 4 de març començarem la pregària
del Viacrucis cada dissabte fins a setmana santa. A l’Església de sant Per i sant Pau cada dissabte a les 19.15h i a la MD
de la Mercè a les 18.15h.

RES DE LAUDES. Durant el temps de quaresma i l’octava de
pasqua resarem les Laudes a l’eucaristia de les 9 del matí a
la cripta de sant Pere i sant Pau, de dilluns a dissabte.

RECÉS DE QUARESMA. Serà el dissabte 4 de març de les 11h

comença la quaresma. A les totes les misses de dimecres hi
haurà el ritu de la imposició de la cendra, es a dir a la de les
9h (Sant Pere i sant Pau) i la de les 20h (Sant Jordi).

a les 13h a la parròquia de Sant Cosme i sant Damià, acompanyats per la Begoña Burguete, concepcionista.

SANT PERE I SANT PAU
El 18 de febrer a les 18:00 h, Daniel MARTÍNEZ SUNTASIG de Josep i Alexandra, Madelyn-Deidamia PROAÑO SUNTASIG
de Franklin i Kati, Estrella CARRERO CARMONA de Miguel i Mari Ángeles, Claudia TEROL RUFFO de José Maria i Raquel.

“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”

Cornelio ANDRADA HERNÁNDFEZ (90), Hesperia VIDAL SÁNCHEZ (96), Francisco VIVAR LOPERA (73), Carmen CRUZ GÓNGORA (86), Manuel GONZÁLEZ GUARINO (75), Enedina CABRALES CRESPO (87), Mercedes VILA CANILLO (93), Antonio REBOLLO ANAYA (71), Magdalena SOLANES SEGURA (54)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 25. 19.00h. Isabel DOMINGUEZ
SANT PERE I SANT PAU
DILLUNS 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS
DIMECRES 1. 9.00h. Mossèn Josep FARRÉS.
DIVENDRES 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL. 20.00h. Helena MARCET BALLETBO, Carmen CRUZ GÓNGORA, Cornelio ANDRADA HERNÁNDFEZ, Hesperia VIDAL SÁNCHEZ, José SUÁREZ
NÚÑEZ, Francisco VIVAR LOPERA, Joan MASNOU CORNET, prev,
Jaume BERDOY ALEMANY, prev, Ginés RECHE ROMERO, Maria
Presentación HIDALGO ROMERA, Antonio REBOLLO ANAYA,

Enedina CABRALES CRESPO, Mercedes VILA CANILLO, Magdalena SOLANES SEGURA, Manuel GONZÁLEZ GUARINO, Blanca
SIMÓN ALTERO, Luís CASTILLO RUIZ, Hermínia MÉNDEZ LÓPEZ,
Carmen PEDROCHE PLAZA, Adoración ARENAS BLANCO, Pau
LLAGOSTERA PUGÈS.
DISSABTE 4. 9.00h. Rosa María RÓDENAS. 20.00h. famílies RODRÍGUEZ-DARNÉS, famílies TORRES-LLAURADÓ, Montserrat
ITARTE, famílies DOBAÑO-PELAEZ, famílies LÁZARO-PORTA,
famílies FABÁ-FERRER, Celso-Fausto DOBAÑO.
DIUMENGE 5. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN.
20.00h. Maria ROJO GARCÍA, Ramon PUGÈS TRIAS i Agustí LLOBET, esposos ANTONI PUGÉS i Paquita LLOBET.
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