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Si cuides el planeta
combats la pobresa
Dissabte passat les parròquies del Prat vam
fer una celebració-trobada amb el lema "Si
cuides el planeta, combats la pobresa" en el
marc de la campanya “Enllaça’t per la justícia”.

Lloat siguis per tota criatura, Senyor,
i en especial lloat pel germà Sol,
que il·lumina, i obre el dia,
i és bonic en la seva esplendor,
i porta pel cel notícia del seu autor.

La celebració tenia com a eix motivador principal el contingut de l’encíclica Laudato Sí
del Papa Francesc, de 18 de juny de 2015. Per
això es va fer la setmana del 4 d’octubre,
Sant Francesc d’Assis, “il poverello”, inspirador segons el propi papa Francesc, de l’encíclica.

I per la germana Lluna,
de blanca llum menor,
i les estrelles clares,
que el teu poder va crear,
tan netes, tan boniques,
tan vives com són,
i brillen al cel: lloat, el Senyor!

També en el marc del Pla Pastoral de la Diòcesi pel curs 2017/2018 sota el lema “US HE
CONFIAT LA MISSIÓ D’ANAR PER TOT ARREU I DONAR FRUIT. L’església testimoni
de l’Amor en el món”, les comunitats cristianes, per l’expressió gratuïta de l’Amor de
Déu en la Creació, són cridades a donar fruït,
a treballar conjuntament, per cuidar l’obra
del Pare. Per Amor a Déu i a totes les criatures de la creació, han de donar exemple, han
de fer missió del testimoniatge d’aquesta
generositat inﬁnita.

I pel germà vent, i per l´aire i el núvol,
i el serè i per tot temps, pels quals
a les criatures dónes sosteniment:
lloat, el Senyor!

Les comunitats estem cridades a “viure la
vocació de ser protectors de l'obra de Déu”,
atès que “no consisteix en quelcom opcional
ni en un aspecte secundari de l'experiència
cristiana” (LS 217) sinó una exigència de la
nostra fe i Amor, i de l’anunci de l’Evangeli.
Hi va haver una molt bona resposta per part
de la gent de les parròquies, i la col·laboració
del cor “Aires de Gospel” va arrodonir aquella
trobada amb una petita actuació ﬁnal.
Josep Torrente

I per la germana aigua,
preciosa en el seu candor,
que és útil, casta, humil: lloat, el Senyor!
Pel germà foc,
que il·lumina en anar-se'n el Sol,
i és fort, bonic, alegre: lloat el Senyor!
I per la germana terra,
que és tota benedicció,
la germana mare terra,
que dóna en tota ocasió les herbes
i els fruits i ﬂors de color,
i ens sustenta i regeix: lloat, el Senyor!
I pels que perdonen
i aguanten pel teu amor
els mals corporals i l'atribolament:
feliços els qui pateixen en pau
amb el dolor, perquè els arriba
el temps de la consolació!
I per la germana mort:
lloat, el Senyor!
Cap vivent escapa de la seva persecució;
ai si en pecat greu sorprèn al pecador!
Benaurats els qui compleixen
la voluntat de Déu!
Serviu-li amb tendresa i humil cor.
Agraïu els seus dons,
canteu la seva creació.
Les criatures totes, lloeu el Senyor.
Pregària de sant Francesc d’Assis

GRUP SALMÓ. Primera reunió de curs aquest diumenge 15

d’octubre a les 11.00h. a la sala sant Pere.
EUCARISTIES A L’ESCOLA MARE DE DÉU DEL CARME. Amb els

alumnes de l’ESO aquest proper dilluns 16 d’octubre.
REUNIONS DE FORMACIÓ DEL CLERGAT. Comencen aquest di-

marts a la Casa de l’Església les trobades mensuals de formació per alls mossens de la nostra diòcesi.

INCI DE CURS I REUNIÓ DE PARES DE L’ESPLAI SANT PERE I
SANT PAU. El proper dissabte 21 d’octubre. Les activitats dels

infants i monitors començaran a les 16.30h i els pares i ma res
estan convocats a les 18.45h.
CAMPANYA DEL DOMUND. L’Església la celebra el proper diumenge 22 d’octubre amb el lema “Sigues valent, la missió t’espera”. Aquest diumenge repartim ja els sobres per a poder fer
la vostra aportació la setmana vinent.

Mare de Déu de la Mercè. El 8 de octubre a les 13.30h Adrián MAGÁN ARNAU de Lionel i Victoria, Nil MACÍAS POLO de Tatiana, Emma NIETO BENITO de Francisco Javier i Patricia, Luca AGUILERA JIMÉNEZ de Iban i Noemí.

Parròquia de sant Pere i sant Pau. El 13 d’agost, Juan Antonio LÓPEZ MORENO amb Noemí GONZÁLEZ RAMOS, el 26 d’agost
Cristian DOMÍNGUEZ MAJADAS amb Míriam ESPEJO FIGUEROA. El 7 d’octubre Alfonso SÁNCHEZ GARCÍA amb Maria Teresa
GARCÍA LÓPEZ.

Agustín RABANEDA PUERTOLLANO (61), Adolf FEU SOLANES (85), Dionisio SÁNCHEZ RAMIRO (81), Encarnación ALARCÓN
AUERA (78), Antonio CANTADOR REYES (69), Jorge MINGOTE BERBEGAL (83).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DIVENDRES 13. 20.00h. Maria CASTILLO, Manuel CASTILLO,
fam. CASTILLO REGALON, fam. HERNÁNDEZ GÓMEZ, Abel OMENAT DEL SOL.

DIUMENGE 15. 9.00h. esposos Joan i Teresa, consorts Mariano
COTELA i Rosario VIVES, Josep RÁFOLS i Teresa RIBAS, Maria Teresa SANFELIU, María SIRÉ. 12.30h. Luis i Arturo SABATER.

DIJOUS 19. 20.00h. Abel OMENAT DEL SOL.

DIMECRES 18. 9.00h. Elia PRIETO.

DIVENDRES 20. 20.00h. Apolonia CAÑIZARES SÁNCHEZ, Carmelo MUÑOZ MOLINA.

DIVENDRES 20. 9.00h. Antonio SIMÓN.
DISSABTE 21. 20.00h. consorts María Teresa i Cisquet, Conxita
SANFELIU.
DIUMENGE 22. 9.00h. Gloria BAGES i Elvira SIMÓN, consorts Josep BAIGES I Sabina BORRULL. 12.30h. Vicente i Victor PERIS,
José CONCEJERO i Úrsula GARCÍA, Wilhen SLAGE i Domingo GIBERT.
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