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Festa dels patrons
En una mateixa setmana s’escau aquest
diumenge la festa de
la Mare de Déu de la
Mercè, patrona i titular d’una de les parròquies del Prat i la
festa de sant Cosme
i sant Damià, patrons de la parròquia
del mateix nom en
aquest barri que enguany celebra els
seus 50 anys. I encara, la festa major
de la nostra ciutat, a l’entorn del 26 de setembre, festa dels seus copatrons.
Celebrar el patronatge —de la Mare de Déu,
dels sants— signiﬁca posar-los com a referents de la nostra vida de ciutadans i de cristians; signiﬁca creure que la seva manera de
viure, la seva manera de seguir Jesús pot i ha
d’il·luminar la nostra vida de creients.
Perquè això sigui així, és clar que el primer
que ens cal és conèixer qui van ser i què van
fer.
Per apropar-nos a la ﬁgura de la Mare de Déu
tenim sobretot els Evangelis i les cartes i escrits dels deixebles de Jesús que trobem al
nou testament. Per apropar-nos a la ﬁgura
de Maria sota l’advocació de la Mercè hi ha
moltes publicacions que ens ho permeten.
Una de senzilla però ben feta és la de la
col·lecció “Sants i santes”· del centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, que en un fulletó (núm 28) de 22 planes ens situa la seva
avocació i patronatge com a redemptora de
captius (recordem que en el segle XIII, quan
sorgeix l’orde de la Mercè, era freqüent les
captures de cristians empresonats per la
seva condició en terra hostil. Els rics podíem
“comprar” la seva llibertat mentre que els
pobres corrien el risc de no retornar mai i perdre ﬁns i tot la fe).
Pere Nolasc actua amb alguns companys recollint recursos per redimir captius, primer

entre els rics, després demanant almoines, i ﬁnalment fundant l’orde de la
Mercè. Entrar a formar-ne part signiﬁcava
estar disposat, en cas que els diners no arribessin per a pagar la redempció, a quedar-se en el seu lloc si es veia que aquell
captiu corria perill de perdre la fe.
Segles més tard, i en l’actualitat, quan a
casa nostra ja no es donen aquelles circumstàncies, l’orde de la Mercè treballa en
la redempció d’altres captivitats (com ho
són les addiccions o les drogues) o acompanyant aquells que han perdut la llibertat
i compleixen penes a les presons. En la
nostra diòcesi, per exemple, hi ha presència de mercedaris a la presó de Brians fent
tasques pastorals i d’acompanyament així
com de celebració dels sagraments dins de
la presó.
Pel que fa a la festa dels sants metges
Cosme i Damià, enlloc de glossar-ne la
seva vida, us convido a anar a la parròquia
aquest dilluns, a les 19.00h, on un bon
grup de feligresos han preparat un “retaule”, és a dir, una representació teatral
de la vida dels seus patrons en diversos
quadres: infància, exercici de la medicina,
miracles, martiri i patronatge del Prat.
Josep Torrente Bruna

CATEQUESI D’INFANTS. Aquesta setmana passada s’ha fet
les inscripcions a les parròquies de Sant Pere i sant Pau i MD
de la Mercè i a Sant Jordi. Ara, amb les catequistes prepararem
els grups, llocs i dies per a poder fer la reunió de pares la setmana de 2 d’octubre i començar la catequesi amb els infants
la setmana del 9 d’octubre als diferents llocs.
CELEBRACIÓ DE LA MD DE LA MERCÈ. Els mossens del Prat us
convidem a tots a participar a l’eucaristia a les 11.00h a la parròquia i a compartir després al pati un petit refrigeri.
CELEBRACIÓ DE SANT COSME I SANT DAMIÀ. Orígen de la festa

major de la nostra ciutat, els celebrarem el dia 26 de setembre,
començant amb una processó a les 19.00h i l’eucaristia a les
20.00h al temple parroquial. El dia abans, dilluns 25 a les
19.00h hi haurà la representació d’un senzill retaule de la vida
dels sants metges.
DESPATX I MISSES A LA MD DE LA MERCÈ. Aquest proper di-

marts, per raó de la festa de Sant Cosme i Sant Damià, no hi
haurà ni despatx ni missa a la parròquia. Tothom està convidat
a participar a la missa de sant Cosme i Damià a la parròquia de
les que són titulars, a les 20.00h.

REUNIÓ DE CATEQUISTES. De Sant Pere i sant Pau, MD de la

Mercè i Sant Jordi. A la sala de sant Pere el proper dimecres 27
de setembre a les 17.00h.
EXCURSIÓ A LA VALL DE NÚRIA I SANTUARI. Organitzada per
l’associació Nostra Senyora de Montserrat, serà aquest proper
dissabte 30 de setembre.
INSCRIPCIONS DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. El proper

dissabte de les 11.00h a les 13.00h i de 16.30h a 18.30h. Per a
infants i adolescents de primària, secundària i batxillerat.
SI CUIDES EL PLANETA, COMBATS LA POBRESA. Es farà un

acte públic de les parròquies del Prat el dia 7 d’octubre a les
17.00h, als jardins de la parròquia de la MD de la Mercè, i serà
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, Justícia i Pau i
Mans Unides.
.

Sant Pere i Sant Pau. El 16 de setembre a les 18.00h Roger POSTIGO REPRESA de Javier i Ana, Francesc-Miquel RUIZ GRAU de
Oscar i Maria Antonia, Luca MARTÍNEZ GARCÍA de Juan i Vanessa i Sergio CASARES GARRIDO de Antonio i Maria del Prado. El
17 de setembre a les 17.00h Biel MUÑIZ APARICIO de Sergi i Margarita.

Maria de la Paz BOGARI FIMIA (92), José PELEGRIN MARTÍNEZ (73), Andrés ALFONSO ALFONSO (95),
Eusebio AGUSTÍN JOSÉ (84), Teresa GARCÍA BERENGUER (86), Nieves SANDOVAL RAMOS (97), Maria VILAR GONZALVO (82),
Dionisio VICENTE FERRÓN (86)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DILLUNS 25. 9.00h. Difunts del any de la Ciutat.

DIUMENGE 24. 11.00h. Gerardo LÁZARO RUIZ.

DIMECRES 27. 9.00h. Elena VIDAL i Àngel ARMALÉ, esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS, Miquel BUSQUETS i Quimeta
CHETO.

DISSABTE 30. 19.00h. Rosario GRACIA CAÑIZARES.
SANT PERE I SANT PAU
DIUMENGE 24. 9.00h. Josep PORTILLO. 12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS. 20.00h. Agustí LLOBET, esposos Josep
Mª SARDÁ i Elisa FLORES, Ramon PUGÉS TRIAS i María ROJO
GARCÍA, esposos ANTONI PUGÉS i Paquita LLOBET.

DIJOUS 28. 9.00h. Josep FERRER BUSQUETS.
DIVENDRES 29. 9.00h. Miquel PORTILLO.
DIUMENGE 1. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN
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