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Temps d’estiu
Arribada la festa de sant Joan, la gran majoria de parròquies donen per tancades les activitats dels diversos grups i serveis. Nosaltres, al Prat, encara ho allarguem uns dies
més per a celebrar la festa dels sants patrons Pere i Pau, el divendres 29 de juliol.
La festa de Sant Pere i sant Pau donarà pas
ja al temps d’estiu, que queda marcat el mes
de juliol per les converses SIKEM a la fresca
del campanar aquí a la nostra ciutat, i per les
activitats d’estiu.
Per a tothom les quatre converses SIKEM
sobre temes d’actualitat reﬂexionats des de
la perspectiva cristiana. Temes com l’ecologia, l’acolliment dels immigrants, la cura de
les persones en situació de salut terminal...
Reﬂexions sobre qüestions que volem enriquir amb el testimoni de persones que les
han reﬂexionat més àmpliament. Ens en farem ressò en el
full de diumenge
vinent, però comecen ja el dilluns 2 de juliol al
vespre.
Per als més joves
n’hi ha tres de
particularment
signiﬁcatives
per a les parròquies —afegides
a les moltes altres que programen altre entitats del Prat,
caus...— i són d’una banda les colònies d’estiu del Sant Pere i sant Pau, enguany des
del divendres 20 de juliol ﬁns el diumenge 29
de juliol a la casa de Colònies l’Aldric, a Romanyà de la Selva (municipi de santa Cristina d’Aro). És un torn obert (s’hi poden afegir infants que no venen habitualment a
l’esplai) i les inscripcions es tancaran el 30 de
juny.

D’una altra banda hi ha la ruta pels més
grans de l’esplai, que marxarà també el
divendres 20 de juliol i tornaran dos dies
després que les colònies, el 31 de juliol. Enguany de Pamplona a Donosti.
La tercera activitat assenyalada és la que
proposa la delegació de joventut de la nostra diòcesi, seguint els passos d’Ignasi de
Loiola, des de Bell-lloc d’Urgell ﬁns a Cervera, entre el dilluns 2 i divendres 6 de juliol.
I després el mes d’agost, en què un gran
nombre de nosaltres procurarem gaudir
d’uns dies de més temps per a la família,
per a conèixer la nostra terra,... però que
també es pot enriquir amb unes bones lectures que estaria bé pensar ja ara, o amb
alguna activitat de cultiu de l’esperit... que
ens faci arribar renovats al mes de setem-

bre.
Les parròquies del Prat reduïm molts dels
serveis habituals, com per exemple el despatx o l’acollida de Càritas i de Francesc
Palau... ja en donarem més informació
diumenge vinent, però continuem convocant-nos per a celebrar l’eucaristia els diumenges i festes.
Un bon estiu a tothom.
Josep Torrente Bruna
rector

PROGRAMACIONS L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Aquest
dissabte a la sala sant Pau, reunió de monitors de programació
d’activitats.
FESTA DE SANT JOAN BAPTISTA. En escaure’s en diumenge,
no modifica els horaris de les misses a les diverses parròquies.
Hi ha, però l’afegit d’una missa al barri de la Barceloneta a les
12 del migdia.
TROBADA DE VOLUNTARIS DEL REFORÇ ESCOLAR. El proper

dimecres 27 a les 18.30h.
EQUIP D’ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA AL PRAT. Reunió de valoració de curs i primer projecte del curs vinent, el proper dimecres 27 a les 20.00h a la sala de sant Pere.
REVETLLA DE SANT PERE. Al pati de la parròquia amb els joves

del divendres i de la masia, el dia 28 al vespre.
VISITA A LA SAGRADA FAMÍLIA. Amb els homes del pis compartit, el proper dissabte 30 al matí.
GRUP DE CATEQUESI D’ADULTS. El proper dissabte 30 a la par-

ròquia MD de la Mercè, a les 17.00h.
FINAL DE CURS DEL GRUP LLAVORS. El proper diumenge 1 de

juliol, a les 11.00h
TROBADES SIKEM. Els dilluns al vespre del mes de juliol, al peu

del campanar. La primera el dilluns 2 de juliol.
HORARIS D’ESTIU. El proper diumenge ja és dia 1 de juliol, i per

Pau. També, durant els mesos de juliol i agost se suprimeixen
les misses del vespre dels dies laborables (de dilluns a divendres) a Sant Pere i sant Pau, Sant Jordi i la MD de la Mercè.
Aquesta setmana serà, per tant la última que hi haurà misses
vespertines al diversos llocs. També se suprimeix la missa diària a la capella de la MD del Carme fins el dia que es reprenguin les classes el mes de setembre.
FESTA DE SANT PERE I SANT PAU. La celebrarem com cada any

el divendres 29 de juny. Enguany, però, hem volgut enriquir-la
amb una cercavila. Per això convoquem a tothom a les 18.00h
(des de les 17.45h ja hi haurà les diferents colles) al carrer de
sant Pere i pujarà pel carrer de Ferran Puig fins a la plaça de la
Vila i l’Església de sant Pere i sant Pau on acabarà la cercavila
festiva. A les 19.30h hi haurà la celebració de l’eucaristia amb
la tradicional ofrena de les entitats i després (21.00h) un vermut per poder-nos saludar al pati de la parròquia.
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.
ACTIVITATS D’ESTIU PER ADOLESCENTS. La diòcesi oferim

una activitat per a menors de 18 anys (i a partir de primer
d’ESO), fent un tram del camí de sant Ignasi, de dilluns 2 a divendres 6 de juliol. Teniu la informació al següent enllaç:
https://www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove/agenda.php.

això comença l’horari d’estiu. Se suprimeixen els diumenges
les misses de 12.15h a sant Jordi i de 12.30h a sant Pere i sant

SANT PERE I SANT PAU. El 16 de juny a les 18.00h Arlette LÓPEZ BRAVO de Vicente i Monica, Babi RABANEDA ORTIZ de David i Andrés LUQUE BUTRÓN de Jorge i Aileth.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 23 de juny, baptisme ortodox de Claudia Sofia HERRERA CHUMPITAZ.

Agustín VACAS SOTO (85), Lupiano ARIAS MACÍAS (75), Consuelo SÁNCHEZ GUIJARRO (95).

SANT PERE I SANT PAU
DIUMENGE 24. 9.00h. Elvireta SANS, Baltasara Maria BERNAL,
Lluis BERNAL, Maria BUSQUETS i Joan VIDAL, Josep PORTILLO,
Ana DEL MORAL, Joan BARBERÁ, Joan VILÀ i María CASANOVAS,
Joan GAYA, Juli MIRALLES, Isabel, José i Pepita GIL, Joan MARTÍ,
Enric COMAS SABATER, Enric COMAS VIDAL. 12.30h. esposos
Juan i Juana, Maria i Joan RAVENTÓS, famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, José MARTÍNEZ i esposos Juan i Teresa, Domingo GIBERT, Ramon SABADELL. 20.00h. Consorts Joan i Teresa.
DIMECRES 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.

DIVENDRES 29. 9.00h. Joan MARTÍ. 19.30h. famílies COMPANYSOLÀ, Pere PUIG, Pere FABRÓ, Pere BARÓ i Ramona BALSELLS,
Pedro CÁNOVAS, Pedrito CAPELLADES, Cristobal CAPELLADES i
Josefina GARCÍA.
DISSABTE 30. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 1. 9.00h. Ana DEL MORAL.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 24. 11.00h. Alipio ALONSO RUBIAL, Juan DE LA CUEVA, Victoria MARTÍNEZ.
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