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Aplec pasqual
de les parròquies del Prat
Aquest diumenge les parròquies del Prat celebrem l’aplec de pasqua. Cada cop són més
les famílies que durant els dies sants o bé
aproﬁten per anar a veure la família que resideix en altres indrets, o bé participen de les
setmanes santes d’altres llocs o simplement gaudeixen d’uns dies de lleure per a
poder viatjar.
Sigui el que sigui el motiu, això comporta
que els dies centrals del calendari cristià, la
celebració de la mort i resurrecció del Senyor
hi hagi una part signiﬁcativa de la comunitat
cristiana que habitualment ens trobem els
diumenges per a celebrar l’eucaristia, que
justament aquests dies no hi poden ser.
Per això ja s’ha fet tradició celebrar el diumenge de l’octava de pasqua (vuit dies després, quan tothom ja ha tornat i s’ha reincorporat a les activitats habituals) aquest aplec
festiu de pasqua.

Enguany, doncs, ens aplegarem aquest
diumenge per a celebrar tots junts l’aplec
de pasqua, amb una eucaristia a les 11.00h
i un posterior refrigeri amb begudes i coca
de recapte. Com que hi ha previsió de pluges, mirarem d’adequar l’espai posterior
als bancs i l’atri cobert de l’església per a
no mullar-nos i poder-lo celebrar igualment.
Les parròquies del Prat volem respondre a les
crides que hem rebut, a través del PLA PASTORAL 2015–2018: Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquestes crides són a l’autenticitat de
vida, a l’evangelització i a la renovació d’estructures.
A nosaltres ens pertoca aplicar-lo en les petites coses del dia a dia, i en els grans esdeveniments, de cadascú de nosaltres i de les nostres
parròquies i comunitats.

L’any passat, però, s’hi van sumar dues circumstàncies més: d’una banda l’assumpció
de la responsabilitat pastoral també de la
parròquia de la Mare de Déu de la Mercè pel
mateix equip de preveres que es cuida de
Sant Pere i sant Pau i de Sant Jordi, i de l’altra l’absència de Mn. Lluís Portabella que
participava aleshores en uns cursos de formació.
Això va fer que plantegéssim un aplec de
pasqua, no de cada parròquia en el seu propi
temple, sinó un únic aplec participat per la
feligresia de totes les parròquies del Prat,
suprimint les eucaristies només aquell diumenge en tots els altres temples i reunintnos tots al de més cabuda (Sant Pere i sant
Pau) per a celebrar tots junts l’eucaristia.
Aquella primera experiència, tot i les diﬁcultats de tot canvi de costums, va ser molt positiva: tots els qui hi vam participar coincidíem que havia estat una bona pràctica a repetir.

I aquest diumenge ho fem tenint present les
diverses dimensions per les que ha de vetllar
tota comunitat cristiana: la LITÚRGIA, la CARITAT, la CATEQUESI i l’ORGANITZACIÓ que
ofrenarem amb uns ciris simbòlics. Dòcils a
l’impuls de l’Esperit Sant, volem ser constructors del Regne de Déu a la nostra ciutat, escoltant les crides que ell ens va fent i avançant en
el projecte pastoral de les parròquies del Prat
amb la generositat i valentia que només podem trobar si ens ﬁem de la força que ens dona
Jesús ressuscitat present enmig nostre.
Sentim-nos cridats a participar-hi.

Josep Torrente Bruna

NIT DELS REFUGIATS. Amb el lema que ens proposa Càritas

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

“Compartint el viatge” l’equip de l’acció social de l’església al
Prat ens proposa la celebració d’aquesta nit pels refugiats
aquest dissabte 7 d’abril a partir de les 19.30h. Hi haurà uns
testimonis, una reflexió, sopar i música.

el diumenge 8 de abril a les 17,30h a les sales de la parròquia
de la MD de la Mercè.

APLEC DE PASQUA. Aquest diumenge, 8 d‘abril som convocats

totes les parròquies del Prat a l’Església de Sant Pere i sant
Pau, a les 11.00h per celebrar l’aplec de pasqua. Aquest matí
se suprimeixen les misses a la MD de la Mercè, Sant Jordi i
Sants Cosme i Damià —també la de sant Pere a les 12.30h— per
celebrar junts la pasqua d’enguany. Després de la celebració hi
haurà un refrigeri al peu del campanar per a poder-nos saludar
i felicitar la pasqua la gen de les diferents comunitats cristianes del Prat. La previsió de pluja fa que l’haguem preparada a
la part posterior de l’Església i atri cobert.
ACOSTA’T A L’EVANGELI. Tal com vam fer en el temps d’ad-

vent-Nadal també aquesta pasqua us proposem un material
—quatre textos— per a fer un petit estudi d’Evangeli en el vostre grup o en un grup format expressament per aquesta ocasió. També hem previst que acabi en una trobada, el migdia de
la Romeria a Montserrat.

JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE CÀRITAS. Aquest proper dilluns

a les 18.30h a la rectoria de Sant Pere i sant Pau, per aprovar
el pressupost per a l’any 2018.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió el proper dimecres 11
d’abril a les 18.00h a la sala de sant Pere.
GRUP D’INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Dijous 12 d’abril a les

19.00h al col·legi MD del Carme.
VINE A CONÈIXER. Nova sessió el proper divendres 13 d’abril a

les 17.30h a la sala de sant Pere.
TROBADA GENERAL VERTEX. En ocasió del 60è aniversari del
Moviment de Centres d’Esplai. Serà a Vilafranca el proper cap
de setmana, 14 i 15 d’abril.
TROBADA ARXIPRESTAL AL COL·LEGI DE LES AGUSTINES DE
GAVÀ. Dissabte vinent, 14 d’abril des de les 9.30h fins havent

dinat.

Isabel SÁNCHEZ HIDALGO (75), Petra MERINO AROZARENA (88), Castro PÉREZ SALGUERO (68), Xavier QUÍLEZ ARNAIZ (44),
Josefa MUÑOZ CAÑIZARES (74), Marcelina LÓPEZ SALVATELLA (81), Concepción JIMÉNEZ LIZAGA (78), Rafael RICO JIMÉNEZ
(91), Maria PADILLA BARÓN (93).

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 7. 20.00h. Ángel JUAN GASSOL, famílies TORRESLLAURADÓ.
DIUMENGE 8. 9.00h. Ana DEL MORAL. 11.00h. Baldiri BALLETBÒ
i Maria BALASTEGUI, Pere MARÍN ALBURQUERQUE, Fina RUIZ,
Miguel RUIZ, Ginés HARO, consorts Jaume PARÉS SERRA i Virtudes BUSQUETS FARRÉS.

DIMECRES 11. 9.00h. Antonio CARO, famílies INÉS-CONDE i
CONDE-RIERA.
DIJOUS 12. 9.00h. Consorts Joan i Teresa, Juli MIRALLES.
DISSABTE 14. 9.00h. Octavio DALMAU.
DIUMENGE 15. 9.00h. Ana DEL MORAL, consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES i famílies. 20.00h. Clara GARCÍA i Ángel
ROJO.

DILLUNS 9. 9.00h. Roc MAS.

Primer trimestre del 2018 (gen-març)
ENTRADES
Cera i publicacions
Serveis (catequesi...)
Subscripcions
Donatius i almoines
Campanyes econòmiques
Arrendaments
Col·lectes pròpies
Per la parròquia
Seminari
Campanya Setmana Santa
Capellania

Col·lectes altres entitats
Càritas diocesana
Mans Unides

sPsP
28.123.73
1.739.80
330.00
7.407.20
8.712.20
320.00
2.913.75
5.477.00

2.922.00
430.00
1.685.00
440.00

1.202.02

1.202.02

MD Mercè
5.161,66
60.00
30.00
335.00
420.56
2.915.80

2.586.28
229.52
100.00

1.400.30
1.010.88
389.42

SORTIDES
Material pel culte
Catequesi
Reparacions i conservació
Serveis professionals
Serveis bancaris
Publicacions
Subministres
Altres serveis
Remuneracions
Altres activitats pastorals
Aportacions a l’Església diocesana
Col·lectes altres entitats
Càritas diocesana
Mans Unides

BALANÇ

sPsP
27.818.82
4.531.68
338.72
6.440.82
58.52
187.13

MD Mercè
4.111.99
521.71
461.45
685.98

3.436.68
1.892.03
2.524.00
1.153.24
6.054.00
1.202.02

51.07
49.20

1.202.02

+304.91

Parròquia de sant Pere i sant Pau – Pl. Església s/n – Tel. 93 379 02 20 – santpere582@bisbatsantfeliu.cat
Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè – c/ Sarajevo 6-10 – Tel. 619 421 033 – mdmerce579@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiadelprat.cat / www.facebook.com/ParroquiesDelPratDeLlobregat

19.12

923.16
1.400.30
1.010.88
389.42

+1.049,67

