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Tenir raons per a viure
Arribat el mes de setembre recuperem la
normalitat, si mes no pel que fa als horaris
parroquials que l’estiu havia interromput, la
publicació d’aquest Full parroquial que teniu
a les mans i el Full diocesà.
Hem tingut, però, un ﬁnal d’estiu marcat pel
dolor i el desconcert que han provocat els
atemptats recents a Barcelona i Cambrils.
Molt a prop.
Des d’un primer moment han aparegut alhora el pitjor i el millor de la nostra condició
humana, tant en el terreny pràctic com en
els pensaments i comentaris que ha suscitat
l’acció terrorista.

particular la nostra església, la nostra parròquia, sàpiga donar raons profundes per
a viure i “gastar la vida” a tothom qui s’hi
acosta, i particularment als més joves.
En un món en el que creix aquesta “apatia
social”, on sembla que només cal anar
passant dies, mesos i anys de la millor manera possible, costa trobar grans projectes
que vertebrin i estructurin aquesta societat a l’entorn d’un objectiu comú.
Jesús, ens proposa aquest gran objectiu
comú: en diu el Regne de Déu. Ens convida
a donar-ho tot per la construcció d’aquest

Aquests dies posteriors han
estat moltes les veus i les plomes que han volgut reﬂexionar
sobre el què ha passat, les causes i les conseqüències, allò
que cal tenir present per al futur, les reaccions que cal promoure i les que cal evitar...
És clar que cal agrair —i millorar
si és possible— els serveis policials i els serveis d’assistència
que han treballat amb molta
generositat. És clar que cal donar gràcies a Déu per tanta
gent que s’ha bolcat a ajudar les víctimes. És
clar que cal continuar eixamplant els recursos d’integració per a les persones que han
vingut d’altres països i cultures, malgrat haguem constatat que això no és suﬁcient...
Amb el grup de preveres que hem fet exercicis espirituals al Miracle ens adonàvem que
tot això és necessari, no ho podem deixar,
però no és suﬁcient. A aquests nois que van
cometre els atemptats algú els va donar una
causa per la que donar la vida; molt equivocada, però que no els va fer dubtar per acabar-s’ho jugant tot per aquella causa.
Ni l’Islam ni el cristianisme ni cap altre religió
justiﬁquen els actes terroristes. El mal és
mal a tot arreu. Però d’aquest fet se’n desprèn que cal que les religions i en concret i

Regne. Vet aquí una raó que volem que
orienti tot el nostre treball i el nostre esforç aquest curs.
Enguany el pla pastoral ens proposa com a
objectiu «us he conﬁat la missió d’anar per
tot arreu i donar fruit». És una crida a tots
els membres de la nostra Església a donar
un testimoni d’amor en el món. Construir
el Regne és doncs anar posant el precepte
de l’amor en el centre de cada acció, de
cada servei que fem cada un de nosaltres i
en els nostres grups.
En començar el setembre i la vida dels
grups, tinguem-ho ben present. ¿Com serem aquest any testimonis d’amor en el
món?
Josep Torrente Bruna

ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA AL PRAT. L’atenció al despatx de

Càritas es reprendrà el proper dimecres 6 de setembre, de 10 a
12 hores. També el Centre de Promoció social Francesc Palau
obrirà l’atenció al despatx el dimarts 5 de setembre, de 10 a 12
hores.
JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL. Aquest proper di-

lluns, a les 18.30h hi haurà la reunió d’inici de curs de la Junta
interparroquial de Càritas. Serà a la rectoria de sant Pere i sant
Pau.
ORDENACIONS EPISCOPALS. Dissabte vinent al matí seran or-

denats bisbes Mn. Sergi Gordo i Mn. Antoni Vadell. a la Sagrada Família de Barcelona. Els felicitem des d’aquí i preguem
Déu que els doni la llum del seu Esperit perquè estimin i acompanyin com a bons pastors el poble de Déu de l’arxidiòcesi de
Barcelona, juntament amb el seu bisbe titular Joan Josep Omella i el bisbe Sebastià Taltavull.
REPRESA DE L’HORARI DE MISSES HABITUAL. A partir
d’aquesta setmana tornem a l’horari habitual de misses. Entre
setmana a les 9.00h a Sant Pere i sant Pau i al vespre a les
20.00h. els dilluns a Sant Pere i sant Pau, dimarts, dijous i divendres a la MD de la Mercè i dimecres a Sant Jordi. El cap de

setmana hi torna a haver missa a les 12.15h a sant Jordi i a les
12.30h a Sant Pere i sant Pau.
ASSOCIACIÓ DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT. Enguany la sortida del setembre serà al santuari de Núria i Ribes
de Freser el dissabte 30 de setembre. Caldrà inscriure-s’hi el
dimecres dia 6 de les 18.00h a les 19.00h. El preu és de 48€ per
persona.
CATEQUESI D’INFANTS. Els dies 18, 19 i 20 de setembre, de
les 17.30h a les 18.30h, a diferents llocs, hi haurà la informació
i la inscripció a la catequesi. La catequesi infantil comença
l’any que fan 3r curs de primària.
DESPATX PARROQUIAL. En començar el setembre, recupera
l’horari habitual: dilluns i dimecres de les 18.00h a 20.00h, i
divendres de 10.00h a les 12.00h, a sant Pere i sant Pau, i els
dimarts de les 18.00h a les 20.00h, a la Mare de Déu de la
Mercè.
FESTES MAJORS. Durant el mes de setembre tindrem la Festa
Major de la nostra ciutat, i també la de les parròquies de la
Mare de Déu de la Mercè i dels sants Cosme i Damià.

Mare de Déu de la Mercè. El 13 d’agost a les 13.30h Braian MARTÍNEZ RECIO de Rafael i Ana. Sant Pere i Sant Pau. El 6
d’agost a les 13.30h Mencía GIRALDO CHAVES de Jorge i Davinia, Sofia PASQUET ZABALA de Arnaud i Diana Margarita. El 19
d’agost a les 18.00h Cloe ALMALÉ ISCRU de Cristobal Vicente i Maria Alina.

Dolores HERRERA CAÑIZARES (85), Jaime GRAU PUGÈS (68), Juan Antonio HUETO SAINZ (87), Vicente NIELFA CABEZAS (83),
Simón SALGADO BERTOL (94), Sebastiana RODRÍGUEZ MACÍAS (85), Isabel RUEDA ALONSO (88), Cándida JIMÉNEZ ESPÍN (87),
Antonio-Manuel NÚÑEZ MOYA (59), José SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (82), Rafael SEGURA GUILLÉN (70), Juvencio TENDILLO MARTÍNEZ
(85), Juan LLOPIS XIRINACHS (89), Teresa MARÍN ANTON (84), Juan GUERRERO GONZÁLEZ (87), Adrián CORDOBA CAÑIZARES
(86), Josep Maria SARDÀ BOIXADERA (74), Montserrat ROSELL FABRÓ (87), Miguel MORILLAS RAMON (80), Benedicto FLORES
MORENO (95), Consuelo GONZÁLVEZ AYALA (89), Juan BERNABÉ HERNÁNDEZ (91), Juan José MORENO GÓMEZ (84), Isabel
REDONDO FERNÁNDEZ (91), Benita ROMERO BARROSO (66), Carmelo BAÑOS SORIA (91), Joaquín PÉREZ ARANDA (84).
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