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Al servei
de la persona i del poble
Dilluns s’escau la diada nacional de Catalunya, un dia festiu en què se celebra i posa de
manifest la identitat cultural i cívica del poble de Catalunya.
Arriba un nou Onze de Setembre i cada any
sembla que amb major intensitat social i política, amb més emocions expressades i amb
major expectació per al futur de Catalunya.
Com a comunitat cristiana, tal com han dit
recentment els nostres bisbes, no tenim una
solució única davant els diversos camins que es proposen. Sí que queda clar
que els ciutadans s’han
d’expressar i que, amb mètodes democràtics, totes
les opcions són legítimes i
respectables.
L’Església
estarà al costat d’allò que
el poble de Catalunya vulgui decidir.
Ja el 2011, en un document
conjunt de tots els aleshores bisbes de Catalunya,
escrivien en un document
titulat «al servei del nostre
poble»:
«Els drets propis de Catalunya, així com de
tots els pobles de la terra, estan fonamentats
primàriament en la seva mateixa identitat
com a poble. L’Església, a Catalunya i arreu,
moguda pel seu amor a la persona humana i
a la seva dignitat, considera que «hi ha una
sobirania fonamental de la societat que es
manifesta en la cultura de la nació. Es tracta
de la sobirania per la qual l’home és, al mateix temps, sobirà suprem», i per això no vol
que «aquesta sobirania fonamental es converteixi en presa d’interessos polítics o econòmics».
Avui s’han manifestat nous reptes i aspiracions, que afecten la forma política concreta
com el poble de Catalunya s’ha d’articular i

com es vol relacionar amb els altres pobles
germans d’Espanya en el context europeu
actual.
Com a pastors de l’Església, no ens correspon a nosaltres optar per una determinada
proposta a aquests reptes nous, però defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte
de la dignitat inalienable de les persones i
dels pobles i que recerquin amb paciència la
pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg i l’entesa entre totes
les parts interessades a
ﬁ d’assolir solucions
justes i estables, que fomentin la solidaritat,
exigència directa de la
fraternitat humana i
cristiana.
El futur de la societat
catalana està íntimament vinculat a la seva
capacitat per integrar la
diversitat que la conﬁgura. Un procés que caldrà teixir amb la participació de tots, tenint en compte els drets i
deures que es deriven de la dignitat personal, i que ha de restar obert als valors transcendents, a aquell plus d’ànima que ennobleix i fonamenta l’acció política i social al
servei de l’home i de tot l’home». (Al servei
del nostre poble, Nº 5)
Mentrestant, un any més, celebrem la
nostra Diada Nacional, identiﬁcats amb
els sofriments i esperances de la nostra
gent, i proposem-nos ser una comunitat
cada vegada més impregnada dels valors
de l’evangeli i d’un autèntic humanisme.
Aquesta ha de ser també la nostra pregària i la nostra aportació com a cristians.
Josep Torrente Bruna

REFORÇ ESCOLAR. Començarà el mes d’octubre. Ens han de-

DIADA DE CATALUNYA. Aquest proper dilluns és la diada. En
ser un dia festiu, hi haurà missa a les 9.00h a sant Pere i sant
Pau però no a les 20.00h com ja fem altres festius intersetmanals.

manat si algú té un ordinador portàtil que no faci servir i que
ens pugui donar per poder-lo usar per a fer treballs en el reforç
escolar.

ANIVERSARI DE L’INICI DE MINISTERI DEL BISBE AGUSTÍ.

SI CUIDES EL PLANETA, COMBATS LA POBRESA. S’està prepa-

Aquest proper dimarts serà el tretzè aniversari de l’inici de ministeri del bisbe Agustí com a bisbe de sant Feliu, i per tant,
l’inici efectiu de la vida de la nostra diòcesi. És una bona ocasió
per encomanar a Déu tota la família diocesana.

rant pels volts de la festa de sant Francesc d’Assís —a inicis
d’octubre— una celebració-trobada al voltant de la ‘Laudato Si’
que ens ajudi a prendre consciència del lligam entre pobresa i
cura de la creació. La coorganitzen Càritas diocesana, Justicia i
Pau i Mans Unides.

INICI DE LES ACTIVITATS DELS GRUPS D’ADOLESCENTS I JOVES. Tant els joves del divendres com la Masia comencen les

seves reunions aquest proper cap de setmana.
CATEQUESI D’INFANTS. Els dies 18 (a la parròquia de sant
Pere i sant Pau), 19 (a la parròquia MD. De la Mercè), 20 (a les
sales de Sant Jordi, c/ Montsant 10), de les 17.30h a les 18.30h,
i el divendres 22 de 10.00h -12.00h a Sant Pere i sant Pau, hi
haurà la informació i la inscripció a la catequesi. tant els qui
comencen el primer any com dels que faran el segon any.

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. La Mare
de Déu de la Mercè, enmig de la festa Major, la celebrarem a la
mateixa parròquia el diumenge 24 a les 11, seguit d’un refrigeri
al pati parroquial. Per sant Cosme i sant Damià hi haurà el dia
25 a les 18.00h la representació del retaule de la vida dels sants
i l’endemà la processó a les 19.00h i l’eucaristia a les 20.00h al
temple parroquial.

Sant Pere i Sant Pau. El 3 de setembre a les 13.30h Núria TOMÁS MARIMÓN de Rafael i Silvia, Alma FELIPE GÓMEZ de Javier i
Inmaculada i Eric MESEGUER VICENTE de Antonio i Anabel.

Tomás FELIPE PAJARES (62), Flora BALLETBO RIERA (84), Angela PUJALS PORTILLO (86), Miguel GONZÁLEZ VALENCIA (87),
Victoriano ZAFRA DE LA FUENTE (93).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DIUMENGE 10. 12.30h. Domingo i Joan GIBERT.

DIMARTS 12. 20.00h. Miguel PINILLOS

DILLUNS 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA, Antonio CARO.
DIMARTS 12. 9.00h. Francisco VIÑUELA PÉREZ.
DIVENDRES 15. 9.00h. consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES, Juli MIRALLES
DIUMENGE 17. 12.30h. Manuel PARDO VILLAMAYOR, esposos
Fernando i Isabel, famílies ALCAIDE-LÁZARO, famílies PARDOVILLAMAYOR.
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www.parroquiadelprat.cat / www.facebook.com/ParroquiesDelPratDeLlobregat

