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Confirmats en la fe
Aquest proper dissabte 3 de juny, a la missa
de les 20.00h el nostre bisbe Agustí conﬁrmarà un petit grup, alguns d’ells adults, altres joves i alguns de la parròquia de sant
Cosme i sant Damià.
Amb la celebració d’aquest sagrament completaran el seu itinerari d’iniciació cristiana
per a ser considerats ja “adults en la fe”.

Ho expressarem en la renovació de les
promeses baptismals junt amb els que es
conﬁrmaran, amb la voluntat que la nostra fe vertebri de veritat la nostra vida.
Ho expressarem amb la invocació de l’Esperit sant sobre ells perquè sigui la «fortalesa» de la nostra vida, inspiradora de
novetat i de vida.

És un sagrament de la iniciació. D’iniciació a
l’art de viure moguts per l’Esperit de Déu,
que no és gens fàcil avui, quan hi ha tantes
altres coses que volen moure-la.
És una invitació a clariﬁcar la pròpia identitat: ¿qui sóc? ¿quina és la meva identitat
real? ¿quina és la imatge de Déu que hi ha
en mi i que estic cridat a realitzar en la meva
vida? ¿quin és el somni de la meva vida?
La conﬁrmació, des del protagonisme de
l’Esperit de Déu, ens demana buscar i trobar
la nostra pròpia identitat com a ﬁlls i ﬁlles
de Déu i acceptar la responsabilitat davant
d’un mateix i dels altres. Ser “adult en la fe”
vol dir fer-se responsable de la pròpia vida i
també de la vida de la comunitat cristiana.
Sóc responsable del meu desenvolupament
personal, del que em passa per dins, dels
pensaments que m’ocupen i les il·lusions
que mouen la meva vida.
Però sóc responsable també de la «casa comuna» que és l’Església, d’allò que ens
aplega en comunitat, dels germans que caminen al nostre costat buscant —com un
mateix— la voluntat de Déu en les nostres vides.
En la conﬁrmació rebem l’Esperit Sant perquè puguem complir la nostra missió en el
món i en l’Església, perquè puguem posar les
nostres aptituds rebudes de Déu al servei
dels altres. La conﬁrmació vol «desviar» la
preocupació constant que vivim per satisfer
les pròpies necessitats, ens allibera de donar
voltes sobre un mateix i esdevé un desaﬁament a desplegar les pròpies forces per a
construir el Regne de Déu.
Això ho expressarem en primer lloc amb la
pròpia assemblea reunida entorn del bisbe,
sentint-nos Església que camina al Prat de
Llobregat.

Ho expressa la imposició de les mans sobre cada un d’ells, perquè l’acció de l’Esperit és diferent, única i irrepetible en cada
una de les persones.
Ho expressa la crismació que «segella»
aquest do de l’Esperit, amb aquesta barreja d’oli i bàlsam consagrada en la missa
del Crisma.
Ho expressa la companyia i la presència
del padrí/na que es compromet així a
acompanyar els passos de la pròpia fe des
del respecte per l’obra de Déu i la responsabilitat de tenir cura els uns dels altres.
Ho expressa la salutació de pau que manifesta la conﬁança del pastor en la força
dels qui es conﬁrmen per emprendre una
vida cristiana adulta i l’acollida de la persona en la comunitat eclesial.
Ho expressa ﬁnalment la celebració eucarística, que enforteix i alimenta la vida de
la comunitat i dels nous conﬁrmats
Són els signes de la celebració que ens ajuden a viure la nostra condició de cristians
enmig del món. Acompanyem-los en
aquest moment amb la nostra pregària i el
nostre afecte.
Josep Torrente Bruna

FINAL DE CURS DE LA CATEQUESI INFANTIL. Amb el final del
mes de maig arriben a la fi també les sessions de catequesi
infantil amb una petita celebració, tant el dilluns com el dimarts, a Sant Pere i sant Pau, a sant Jordi i a la MD de la
Mercè.
CLERGAT DE L’ARXIPRESTAT. Aquest dimecres 31 hi ha la

darrera reunió d’aquest curs a Bruguers.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió aquest proper dimecres
31 a les 18.00h a la sala de sant Pere.
FESTA DE PASQUA DELS CATEQUISTES. Aquest proper dijous
1 de juny a les 19.30h a la sala de Sant Pere i la Cripta.
CONFIRMACIONS. Aquest proper divendres 2 de juny a les

18.00h hi haurà la preparació de la celebració amb els candidats, per celebrar la confirmació presidits pel nostre bisbe
Agustí dissabte 3 a les 20h a sant Pere i sant Pau.

PREPARACIÓ DE BAPTISMES. Aquest proper divendres 2 de
juny, a les 20.00h i a les 21.00h, sessió de preparació de
baptismes de les dues parròquies a les sales de la parròquia
de la MD de la Mercè.
UNCIÓ DELS MALALTS. Aquest proper diumenge 4 de juny,
dins de la missa de les 12.30h a la parròquia de sant Pere i
sant Pau. Cal apuntar-se prèviament al despatx parroquial.
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.
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.

MISSA PELS DIFUNTS DEL PRAT D’AQUEST MES DE MAIG.

Aquest proper divendres 2 de juny a les 20.00h a la parròquia de sant Pere i sant Pau,

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 20 de maig a les 19.00h Maria i David FERNÁNDEZ GÓMEZ de David i Alejandra. SANT
PERE I SANT PAU. El 20 de maig a les 19.00h Eric VÁZQUEZ RODRÍGUEZ de Manel i Jesica, Marina KONOUDAKIS BARBERAN de Achilleas i Mercè

“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”

Joan JOLY RIBAS (79), Juan BADIA PUIG (85), Pau FONT GINABREDA (86), Juan GARCÍA TOQUERO (86), Dolores PÉREZ
MIRANDA (89), Maria de los Ángeles GONZÁLEZ SOTO (89)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 27. 19.00h. Carmen AGUDO BLANCO, Ginés MANZANARES LÓPEZ, Andrés CADENAS, Federico COCA i Victoria SALCEDO.
DIUMENGE 28. 11.00h. Gumersindo ALMAZÁN SÁEZ, Concepción SANTADER ARIZA, Victorino MONTEIRA i família, Alipio
ALONSO RUBIAL.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 27. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 28. 9.00h. Adela FEU, Melcior COMES, Maria FOYES,
Maria BUSQUETS i Joan VIDAL, Josep PORTILLO, Pere GINABREDA. 12.30h. María i Joan REVOLTÓS, famílies CLARISÓMONFORT-LENS, Baldiri BALLETBÒ.
DILLUNS 29. 20.00h. difunts del carrer Ferran Puig.

DIMARTS 30. 9.00h. consorts Miquel PORTILLO i Trini ORRADRE.
DIVENDRES 2. 20.00h. Alfonsa OZAEZ MUÑOZ, Dolores URRIOS
FIGUERAS, Valeriano RINO TREVEJO, Jorge BERZOSA SOLA, Dolores MEDINA LARIOS, Dolores PÉREZ MIRANDA, Jorge Agustin
VIVES BUENAVENTURA, Juan GARCÍA TOQUERO, Argimiro GARCÍA ESTEVE, Maria de los Ángeles GONZÁLEZ SOTO, Agustín
MATARÓ ARMENGOL, Francisca DÍAZ TORRES, Maria PAVÓN
ROPERO, Martí FIGUERAS ROSELL, Francisca ENCINAS PORCEL,
Resurrección GONZÁLEZ MORAL, Diego MUÑOZ GÁLVEZ, Manuel ARJONA SERRANO, Pau FONT GINABREDA, Desiderio PRIETO CALLEJA, Teresa BELLÉS MATEU, Elvira METEU MATEU,
Lola BELLÉS MATEU, Antonio SOLANES SEBASTIÀ, Joan JOLY RIBAS, Juan BADIA PUIG.
DISSABTE 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL, Rosa Mª
RÓDENAS. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 4. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ
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