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Créixer en la
comprensió de la fe
Com cada inici de curs, els diferents grups de
la parròquia s’han anat posant en marxa.
Aquests grups volen ser un ajut en les quatre dimensions de tota vida cristiana i de
tota comunitat creient: La celebració de la
fe, l’anunci i aprofundiment de la fe, la caritat i el servei als germans i la organització en
la comunió de la pròpia comunitat i el que
necessita per a funcionar.
Deixeu que en aquest inici de curs posi l’accent de nou en l’àmbit de l’anunci i l’aprofundiment de la fe.

Del 13 al 16 de novembre tindrem les Jornades de Formació i animació pastoral a la
casa de l’Església. ja podem marcar els
dies al calendari, tot i que n’informarem
més endavant.
També hi ha possibilitats més continuades: al Prat el grup del Vine a conèixer, en
el que anem resseguint els temes fonamentals de la catequesi cristiana, el grup
de Bíblia i litúrgia quinzenal, els grups Llavors i el grup Salmó de famílies joves que
ens trobem els diumenges al matí cada
tres setmanes, la possibilitat de començar

Massa sovint fem el lligam “simplista” de creure que la formació de
la fe fa referència només a l’etapa
infantil i juvenil de la vida. És en
aquesta franja d’edat on hi ha un
oferiment “més voluminós” de formació de la fe; només cal pensar en
el nombre d’infants que participen
de la dinàmica de la catequesi.
No és així. O no hauria de ser així.
És cert que és important aquesta
etapa infantil, perquè marca, de
fet, tota la vida. Però no és menys
veritat que a mesura que ens anem
fent grans, la pròpia vida en totes les seves
dimensions (personal, social, professional,
de relació amb Déu...) ens va posant davant
d’inﬁnitat de situacions que ens demanen
una resposta.
De vegades aquesta resposta és senzilla,
però en altres ocasions no ho és tant, per la
complexitat de les situacions que es plantegen. Per això és important no descuidar en
la nostra vida de creients algun àmbit de formació de la nostra fe: sigui l’àmbit del coneixement de la Paraula de Déu, sigui l’àmbit de
la doctrina social de l’Església, sigui l’àmbit
dels principis morals...
Al costat de la cura per les celebracions de la
fe i de l’eucaristia —que és el punt de trobada
de tota la comunitat cristiana— hi ha també
un oferiment sincer de grups i activitats que
volen ajudar-nos en la nostra formació.

un nou grup de repensar la nostra fe amb
les ﬁtxes del Secretariat interdiocesà de
Catequesi....
I més enllà del Prat el curs de formació permanent que la Facultat de Teologia ofereix a tothom (laics, religiosos...) al Seminari de Barcelona els dijous al matí sobre
diversos aspectes de la teologia, de la moral, de la bíblia o de la història de l’Església
en forma de conferències...
Cadascú ha de veure què pot fer i ﬁns on
pot o vol arribar. El que és cert és que estem cridats a cultivar la nostra fe, també a
través de la formació. I si creieu que podríeu fer alguna cosa però no sabeu ben bé
quina encaixa, pregunteu-nos-ho als mossens. Potser us podrem donar alguna pista
per a decidir-vos.
Josep Torrente

CATEQUESI D’INFANTS. Aquesta propera setmana comencen
ja les sessions de catequesi infantil tant de primer com de segon any als diversos centres. Seran dilluns a Sant Pere i sant
Pau a les 17.30h, dimarts a la MD de la Mercè a les 17.30h, dimecres a Sant Jordi a les 17.30h. A la MD de la Mercè, donat
que no es va poder fer la reunió de pares dimarts passat per
l’Aturada de País, es farà aquest dimarts 10, simultàniament
a la catequesi dels nens, és a dir a les 17.30h.
TROBADA DIOCESANA D’ENVIAMENT DE CATEQUISTES.

Aquest diumenge vinent 8 d’octubre a les 17.00h a la Casa de
l’Església de Sant Feliu de Llobregat. Hi participen un bon
nombre de catequistes de les parròquies del Prat.
GRUP LLAVORS. Aquest diumenge al matí a les 11.00h a la par-

ròquia de sant Pere i sant Pau. Farem una introducció a l’encíclica Amoris Laetitia sobre l’amor en la família.
REUNIÓ DELS CONSELLS D’ECONOMIA. La diòcesi de Sant Feliu
ens convoca a la Casa de l’Església el dimarts 10 a les 21.00h

per presentar els comptes de la diòcesi i la campanya de Germanor d’enguany.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió d’inici de curs aquest pro-

per dimecres 11 a les 18.00h a la sala de sant Pere. Es troben
cada tres setmanes per a fer un aprofundiment bíblic sobre les
lectures del diumenge. Si algú està interessat a participar-hi
que es posi en contacte amb el diaca Florenci Travé o bé amb
la parròquia.
CELEBRACIÓ DE LA MD DEL PILAR. Aquest proper dijous a les

10.30h ofrena floral a la parròquia de sant Pere i sant Pau, després, a les 11.00h, missa baturra acompanyada pel el Coro i la
Rondalla de la Casa de Aragón. En sortir, “traca y pasacalles”
amb la Charanga 92.
En ser un dia festiu intersetmanal, hi haurà missa a les 9.00h
a Sant Pere i sant Pau i se suprimeix la missa vespertina de les
20.00h a la MD de la Mercè.

Mare de Déu de la Mercè. El 30 de setembre a les 18.00h Enzo PESQUERA MARTÍNEZ de Luis i Raquel i Elian ROBLES MARTÍNEZ de Oscar i Marta.

Trinidad MOLINA CRUZ (82), Alfonso MOYA MOYA (87), Fanny SÁNCHEZ (90).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 7. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADO, Clara GARCÍA, Jaume ESTRUCH, Ramon NAVARRO, Núria VILÀ, Rosa ARGELAGA.

DIJOUS 12. 20.00h. Abel OMENAT DEL SOL

DILLUNS 9. 9.00h. Roc MAS.
DIMARTS 10. 9.00h. Francisco SALCEDO.
DIMECRES 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA, Juli
MIRALLES, Antonio CARO.
DIJOUS 12. 9.00h. Lluis FABRÓ, Pilar GARCÍA.
DIVENDRES 13. 9.00h. Mossèn PERE CORBERA PALAU.
DIUMENGE 15. 9.00h. María SIRÉ, Josep RÁFOLS i Teresa RIBAS,
Maria Teresa SANFELIU, esposos Joan i Teresa, consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES.
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