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DIUMENGE DEL COS I DE LA SANG DE CRIST/B
3 DE JUNY DE 2018

El cos i la sang de Crist
i la presència en el necessitat
La solemnitat de Corpus posa en el centre de
la celebració de la nostra fe la presència sagramental de Jesucrist a través del pa i del vi
eucarístics.
La celebració solemne de l’eucaristia aquest
dia, les processons de Corpus que s’escampen per tota la nostra geograﬁa i les manifestacions populars com ho és l’ou-com-balla que hem instal·lat a l’atri de sant Pere i
sant Pau tot el cap de setmana expressen
aquest sentit d’adoració de l’eucaristia com
a lloc de presència del Senyor ressuscitat.
Però també d’una manera més oculta però
sovintejada per molta gent, la pregària davant del santíssim guardat en els
sagraris de les nostres parròquies, el que
anomenem
popularment «fer
la visita al
santíssim» quan
dediquem una
estona a pregar
a l’Església davant el pa eucarístic són un
aliment important per a la nostra
vida de fe. Per a la nostra i
per a la de tants malalts i ancians
que —quan els portem la comunió
reservada al sagrari— viuen de la
presència de Jesucrist com l’ha viscuda la comunitat que celebra l’eucaristia al
temple.
Per això és una benedicció que sigui justament aquest dia el que Càritas ens recorda
la presència de Déu en el germà, que demana el nostre gest fraternal i solidari. L’autenticitat del culte eucarístic demana la traducció en gestos concrets cap al germà, cap
al petit, cap al pobre... Deixem que ho expliquin els responsables de Càritas:

«Càritas ens convida a viure aquest Dia de
Caritat des de l’alegria i el testimoni que
ens converteix en amics i deixebles de Jesús,
cridats a viure amb un estil de vida basat
en l’amor i el servei als altres, amb una mirada compassiva i un gest de tendresa en
la nostra entrega als més febles i pobres.
Comprometre’s és una manera de ser i estar al món que et fa sortir de tu mateix per
acudir a l’encontre dels altres, de les persones amb les quals cada dia compartim
camí, amb les que només ens creuem i amb
les que ens entrellacem en projectes, iniciatives i somnis.
Viure de forma compromesa la realitat de les persones
i del món requereix valentia,
creativitat, denúncia i acció.
En aquesta setmana en la que celebrem la caritat,
l’amor que s’entrega de forma gratuïta i generosa,
estem convidats a
fer un pas més: sortim
dels nostres despatxos, dels
nostres llocs de sempre i connectem
amb la gent dels nostres barris, dels
nostres pobles i ciutats per explicar el
que hem vist, per compartir el que hem
experimentat, i ser bona notícia d’esperança pels pobres i pel món.
És un bon moment per llegir les Memòries
diocesanes i donar a conèixer el que fem i
des d’on ho fem a la resta de la comunitat
cristiana i a tota la societat. A molts llocs
s’ha convertit ja en una tradició, no només
per presentar dades sinó per apropar a la
societat la vida de les persones que acompanyem».
Josep Torrente Bruna, rector

INSCRIPCIONS ROMERIA. Aquesta setmana continuen les inscripcions per a la
romeria de Montserrat. Tancades ja les
inscripcions per les cel·les, dilluns 4 i dimecres 6, inscripcions per l’autocar de
dissabte i el de diumenge. Les inscripcions a la caminada millor fer-les al formulari que apareix al tríptic.

Recordem que dissabte 9 la sortida de
l’autocar serà a les 8.00h de l’estació
d’autobusos el de retorn surt de Montserrat a les 20.00h i que el diumenge 10
la sortida serà a les 7.45h de sant
Cosme i Damià i a les 8.00h de l’estació d’autobusos i el de
retorn surt a les 17.30h de Montserrat. Els qui pugen a peu, la
sortida és divendres a les 19.30h al peu del campanar de sant
Pere i sant Pau.
GRUP LLAVORS. Reunió aquest diumenge 3 a les 11.00h a la

sala de sant Pau.
CELEBRACIÓ DEL CORPUS. Dijous passat es va beneir l’«ou

com balla». Aquest diumenge 3, celebració solemne de l’eucaristia de Corpus a les 19.00h i seguidament processó pels carrers del centre del Prat de Llobregat. També us entregarem
aquesta setmana els sobres per la col·lecta de Càritas diocesana de diumenge vinent.

COL·LECTA DE CÀRITAS DIOCESANA. Aquest diu-

menge, en el marc de la campanya «el teu compromís
millora el món», col·lecta extraordinària de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Recollirem els sobres per fer els donatius fins el proper diumenge dia
10.
JORNADES D’ESTIU DE CONSILIARIS. Per als consiliaris

de centres d’esplai i els rectors de les parròquies on
són, trobada formativa a Caldes de Montbui, el proper
dilluns 4 i dimarts 5.
GRUP D’INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Reunió el proper dijous 7 a les 19.00h a l’escola MD del Carme.
VINE A CONÈIXER. Reunió de grup el proper divendres 8 a les

17.30h a la sala sant Pere.
COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. Reunió el proper diumenge

10 a les 17.30h a la parròquia de la MD de la Mercè.
CAMPANYA ECONÒMICA DE CORPUS-ROMERIA-SANT PERE I
SANT PAU. Per ajudar a finançar les despeses extraordinàries

de la parròquia en motiu d’aquestes celebracions, posem a disposició de tothom uns sobres per ajudar-nos econòmicament.
VIATGE D’ESTIU A ASSÍS i ROMA. Mn. Josep Maria Domingo

està plantejant a Sant Feliu de Llobregat un viatge d’estiu, del
26 de juliol al 2 d’agost, vuit dies de dijous a dijous. Podeu demanar a la sagristia el programa.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 26 de maig a les 18.00h Zoe GONZÁLEZ TREGÓN de Ricardo i Judith, Elsa RAMOS ESCOBAR
de David i Susana, Alberto GONZÁLEZ GARCÍA de Jaime i Sonia.
SANT PERE I SANT PAU. El 27 de maig a les 12.30h Julia GÓMEZ GARCÍA de Diego i Sonia; a les 13.30h Joan GARCIA OLIVA de
Juan-Ignacio i Montserrat.

Maria PUGÈS MARIN (88), Antonia VICENTE JEREZ (98), Elias MORAGA GONZÁLEZ (97), Adrià SANS PUGÈS (75).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 2. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.

DIVENDRES 1. 20.00h. Maria PAVÓN ROPERO, Hilario ÁLVAREZ
IGLESIAS.

DIUMENGE 3. 9.00h. famílies GINABREDA-COMES, Sergi PEJOAN, Joan MARTÍ, Ana DEL MORAL, Francisco MATEO i Ana VIDAL, Albert ROVIRA, David, Maria, Melcior, Adela i Pere.

DIUMENGE 3. 11.00h. Concepción SANTADER ARIZA, Gumersindo ALMAZÁN SÁEZ.

DISSABTE 9. 9.00h. Roc MAS.

DIVENDRES 8. 20.00h. Tránsito LÓPEZ CABALLERO.

DIUMENGE 10. 9.00h. Ana DEL MORAL.

DISSABTE 9. 19.00h. Antonio CONDE LÓPEZ, Juan Antonio HERNÁNDEZ CASTAÑO.
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