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Fer camí junts
les parròquies del Prat
Aquest dimecres passat vam celebrar el
Consell pastoral de ciutat que s’anunciava al
Full parroquial de diumenge passat. Hi vam
tractar tres qüestions que volíem reﬂexionar
junts.
L’APLEC DE PASQUA.
Ja l’any passat es va convocar el diumenge
de l’octava de pasqua al temple més gran
(Sant Pere i sant Pau) aquesta eucaristia
única per a trobar-nos les persones de les diverses parròquies del Prat i celebrar junts la
pasqua.
Enguany també ho farem així, el diumenge
8 d’abril, amb una única missa al Prat a les
11.00h del matí en la que participarem junts
persones que habitualment celebrem l’eucaristia a Sant Pere i sant Pau, a Sant Jordi, a
la MD de la Mercè i a sant Cosme i sant Damià.
En la celebració procurarem «visibilitzar»
aquestes diverses comunitats, i enguany intentant fer ressonar d’una banda la qüestió
—no resolta—dels refugiats, amb algun testimoni, i de l’altra, a la part més festiva que
es fa al pati de la parròquia després de l’eucaristia, amb uns plafons de diverses realitats i grups parroquials i interparroquials.
Insistíem molt que aquesta «segona part»
va estretament unida a l’eucaristia, i que calia fer tots els esforços possibles perquè tothom hi participi, compartint uns refrescos i
una coca de recapte, encara que només puguin ser vint minuts!
EL TREBALL DE COORDINACIÓ I CONSTRUCCIÓ CONJUNTA DE LES PARRÒQUIES
DEL PRAT
En aquesta qüestió hem avançat potser més
del que ens pensàvem. Des de l’elaboració
dels horaris de misses conjunts —i coordinats— de les parròquies del Prat, facilitant la
participació a l’eucaristia tant dominical com
setmanal, la coordinació dels equips de catequistes, la constitució d’alguns grups amb
membres de les diverses parròquies (de conﬁrmació d’adults, de catequesi d’adults...)

passant per les preparacions als sagraments fetes conjuntament (al matrimoni,
al baptisme per als pares...).
S’ha anat creant una consciència de «familiaritat» entre les parròquies del Prat
que està en un bon equilibri amb la vinculació més habitual a una de les parròquies
per la missa del diumenge. De la mateixa
manera que és important trobar-nos els
diumenges un mateix grup per celebrar
l’eucaristia —que ens permeti identiﬁcar i
apropar-nos al que veiem que és nou, interessar-nos per la salut d’aquell que ha
faltat alguns diumenges...— també és bo
que «ens sentim a casa» en una altra de
les parròquies quan per algun motiu no he
pogut ser a la que vaig habitualment.
Encara podem fer algun pas més, però donem gràcies a Déu perquè ens adonem que
ja hem fet molta feina aquests dos anys
en què hem anat treballant en aquest sentit, pensant no només en els capellans que
podran atendre aquestes realitats d’aquí a
pocs anys sinó en el que ens sembla que
ha de ser la presència cristiana de les diferents comunitats en una mateixa ciutat.
LES REALITATS DE RELIGIOSITAT POPULAR AL PRAT
Vam cloure la sessió del Consell amb
aquesta qüestió sobre la que volíem poder
parlar una mica i veure quin pas més cal
donar. Algunes d’aquestes realitats (la
confraria, el Corpus,...) tenen ja una llarga
tradició, i voldríem ser capaços de vetllar
perquè aquestes expressions religioses,
que posen en joc el sentiment religiós de
moltes persones avancin en el sentit de
ser realitats evangelitzadores, que apropin les persones a una vida cristiana compromesa amb l’Evangeli i una vinculació
més efectiva amb les comunitats parroquials del Prat per la celebració de la fe al
llarg de tot l’any.
Josep Torrente, rector

VIA CRUCIS. A la parròquia de la MD de la Mercè els divendres

SUPRESSIÓ DEL DESPATX A LA MD DE LA MERCÈ. Aquest pro-

de quaresma a les 19.15h i a la parròquia de sant Pere i sant
Pau els dissabtes a les 19.15h.

per dimarts no hi haurà despatx a la parròquia de la MD de la
Mercè. Si hi ha alguna qüestió urgent, feu servir el telèfon o
preferentment el correu electrònic del peu d’aquesta pàgina.

COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup

aquest diumenge 11 de març a les 17,30h a les sales de la parròquia de la MD de la Mercè.

EQUIP D’ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA. Reunió aquest proper
dimecres a les 20.00h a la sala sant Pere.

CONFERÈNCIA QUARESMAL DEL BISBE AGUSTÍ. Aquest diumenge, dia 11, conferència quaresmal del bisbe a la Catedral de
sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, amb acompanyament
musical a càrrec del grup 4Voci. A les 17.30h.

ASSEMBLEA DE CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT. Serà aquest proper dissabte 17 des de les 10 del matí

CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA A LA CATEQUESI INFANTIL.

CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA DE QUARESMA. Seran la

Aquesta propera setmana, als tres centres catequètics (Sant
Pere i sant Pau, MD de la Mercè i Sant Jordi) hi haurà la celebració del perdó amb els infants i els pares que ho desitgin, en
el mateix horari de catequesi i a cada lloc.

propera setmana. Dilluns 19 a Sant Pere i sant Pau a les 19.00h
(i missa a les 20.00h), dimarts 20 a la MD de la Mercè a les
19.00h celebració penitencial i eucaristia juntes, i dimecres 21
a Sant Jordi a les 20.00h celebració de la penitència i eucaristia
juntes.

fins a la tarda. Hi participen els membres de les juntes de cada
Càritas, treballadors i responsables.

Angel OBRADÓ LLORENS (87), Victoria DOBLAS RUIZ (83), Salvador ARRABALI RAMÍREZ (85), Anna PONS ALCOVERT (73),
Alfonso BONILLA ELVIRA (92) i Francisca CAZORLA RODRÍGUEZ (86).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DISSABTE 10. 19.00h. Julio GALÁN GARCÍA.

DISSABTE 10. 20.00h. famílies FABÁ-FERRER, Conxita AGUILAR
i Ángel PALAO, famílies LÁZARO-PORTA, famílies DOBAÑOPELAEZ.
DIUMENGE 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA, Juli
MIRALLES, Antonio CARO.
DIJOUS 15. 9.00h. Madrona GELABERT, consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES.
DISSABTE 17. 9.00h. Ferran CASANOVAS CIVIT, Maria PLAYÀ
PIÉ. 20.00h. esposos Felix MONTES i Maria TARRERO i el seu fill
Felix.
DIUMENGE 18. 9.00h. Elia PRIETO, Ana del MORAL. 12.30h. Vicente i Victor PERIS, Javier CLEMENTE GIL i el seu fill Xavier CLEMENTE LÓPEZ, Teresa RAVENTOS i Domingo GIBERT, Josep RIBAS, Mariano CLEMENTE
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