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Joves +18 de la diòcesi
Dissabte passat al vespre ens van trobar uns
quants joves de la diòcesi de Sant Feliu a la
parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat
per participar a la Trobada Diocesana de Joves +18, acompanyats del bisbe i alguns
mossens de la diòcesi. Érem joves d’entre 18
a 35 anys, més o menys, i vam començar la
trobada a les 8 del vespre resant vespres.
Seguidament vam tenir el testimoni de la
Montserrat Amenós Andreu, d’Hostalets de
Pierola, esposa de diaca permanent i mare
de família, treballadora a l’Ajuntament
d’Igualada com a auxiliar administrativa a la
oﬁcina d’atenció ciutadana. Ens va mostrar
el seu testimoni de vida des del laïcat i la involucració que té amb l’església, que passa
per la catequesi, Càritas, animació de l’eucaristia des de la música, etc. També ens va
mostrar com ella no amaga les seves creences en el seu àmbit de treball a l’oﬁcina de
l’ajuntament.
La Montserrat va centrar el seu testimoni en
la rellevància que té l’Acollida a la comunitat
de la parròquia. Davant l’opció de ser acollidor podem trobar tres sortides: fugir, ser espectadors i comprometre’ns. Aquest compromís té una importància fonamental en la
comunitat.
També ens va mostrar el seu testimoni de
Fe, on ens va explicar que la seva manera de
veure la Fe és com un conjunt de dubtes que
són vençuts per l’amor, i l’essència que

aquest amor deixa en tots els àmbits de la
Vida. A partir de petites anècdotes i vivències pròpies, ens va anar explicant la seva
manera de viure en parròquia i en comunitat.
Després del seu testimoni, ens vam repartir en grups i vam seguir treballant el tema
del laïcat. Vam poder anar descobrint diferents realitats dels joves a les parròquies a
partir de la crida de ser batejats. Vam tractar el tema de com aquesta crida ens porta
a discernir sobre vocacions més especíﬁques com ara el matrimoni, ser prevere, diaca, religiós o religiosa, missioner...
Tot parlant, vam arribar a la conclusió que
des del fet de ser joves tampoc podem
sentir-nos pressionats a tenir clara la nostra vocació des d’un primer moment de la
nostra vida. És un camí que cal anar fent
mica a mica: només sent ﬁdels a l’Amor, i
responent cada dia a aquesta crida de ser
batejats i formar part de la comunitat, és
on tots trobarem ﬁnalment el nostre lloc a
la vida.
Vam acabar la trobada sopant tots junts
unes pizzes als locals de la parròquia i
compartint els moments viscuts aquell
vespre. La companyia va ser molt bona, i
l’experiència en la seva totalitat va ser
molt enriquidora.
Míriam Travé Allepuz

CELEBRACIÓ DE SANT ISIDRE. Aquest diumenge 14 de maig,

a les 12.00h, a la plaça de l’Església benedicció de cavalls i
carruatges. Dilluns 15 de maig, a les 9.00h, a la cripta de
sant Pere i sant Pau, eucaristia de sant Isidre.
JUNTA DE CÀRITAS. Reunió aquest proper dilluns a les

18.00h.
EQUIP DE LITÚRGIA. Reunió el dimarts 16 a les 16.00h a la

sala de sant Pere.
VINE I VEURÀS. Propera sessió el dimarts 16 a les 19.30h a la

capella de sant Jordi.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió aquest proper dimecres

17 a les 18.00h a la sala de sant Pere.
GRUP DE CATEQUESI D’ADULTS. Reunió aquest proper dijous

18 a les 20.00h a la sala de sant Pere.
SOPAR DELS PORTANTS DEL SANT CRIST. Aquest proper dis-

sabte 20 a les 21.00h a la rectoria de sant Pere i sant Pau.
60È ANIVERSARI AEiG ANTON VILÀ. Ho celebraran aquest

proper dissabte 20 a la plaça Blanes.
ACTIVITAT ESTIU PER A ADOLESCENTS I JOVES. Pels nascuts
entre els anys 1999 i 2003. Del 10 al 14 de juliol. Ruta del

Císter amb joves de la diòcesi. Caminar, conviure, conèixer,... Preu: 50€. Informació i inscripcions a la rectoria.
CAMPANYA SOLIDÀRIA COL·LEGI MD DEL CARME. El proper

cap de setmana del 20 i 21 de maig se celebrarà aquesta
campanya solidària. Començarà dissabte 20 a les 17h , hi
haurà diverses actuacions , els gegants, zumba i concert
amb Blue Paw Gospel i Aires de Gospel acabant amb un sopar. Diumenge 21 des de les 9.20h jornada de l’esport solidari, jocs per a petits i joves, gimkana familiar i a les 12.00h
cursa solidària.
PROPERS ESDEVENIMENTS. Tenim en el calendari proper alguns esdeveniments que convé que tinguem anotats a
l’agenda. El primer la celebració de les confirmacions el dissabte 3 de juny, la celebració de la unció el diumenge 4 de
juny a les 12.30h, la romeria a Montserrat (del 9-11 de juny)
de la que s’ha editat ja el tríptic i cartell informatiu, i finalment la festa de Corpus (18 de juny).
VIATGE DE L’ESTIU A LISBOA I FÀTIMA. Del 3 al 8 de juliol,

conjuntament amb la parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat i Mn. Josep Maria Domingo. És un pelegrinatge a Fàtima i Lisboa en el que també es visitarà Coimbra, Aliustrel, Nzaré, Batalha i Óbidos.

SANT PERE I SANT PAU. El 7 de maig a les 13.30h Ithiel MOLINA AGUILERA de Carlos i Paola, Leyre GÓMEZ RODRÍGUEZ de Roberto i Laura, Gala SÁNCHEZ CRUZ de Javier i Mireia, Nicolás ARTACHO CORRAL de Francisco Javier i Ana,
Ivet MORAL DARDER de Raul i Nuria i Noah SÁNCHEZ ALBERT de Pedro i Yolanda.

“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”

Diego MUÑOZ GÁLVEZ (89), Manuel ARJONA SERRANO (64), Alfonsa OZAEZ MUÑOZ (93).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DISSABTE 13. 19.00h. Amalia FLORINDO REDONDO.

DISSABTE 13. 20.00h. Arcadi MATA i Gloria BATLLORI.
DIUMENGE 14. 9.00h. Juli MIRALLES PORCAR. 12.30h. famílies
RIBAS-BAGES.
DILLUNS 15. 9.00h. consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES.
DIJOUS 18. 9.00h. Elia PRIETO.
DISSABTE 20. 20.00h. Antón CONSTAN i Cinta ROF, Agustí PARETAS TELL
DIUMENGE 21. 12.30h. Manuel PARDO VILLAMAYOR, esposos
Fernando i Isabel, famílies ALCAIDE-LÁZARO, famílies PARDOVILLAMAYOR.
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