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En l’equador de l’estiu
Aquest full parroquial que teniu a les mans
recull informació de tot el mes de juliol i
anuncia les activitats i informacions de tot
el mes d’agost. Ja vam dir per endavant que
aquests dos mesos (juliol i agost) hi hauria
un sol full per tot el mes.
De fet, es coneix en la celebració de les eucaristies tant d’entre setmana com del diumenge que moltes famílies aproﬁten
aquests dies per a fer uns dies de vacances,
per anar a veure altra gent i això fa que l’assistència sigui més reduïda. En saludar a la
sortida de l’eucaristia aquest passat mes de
juliol era molt habitual
la conversa: “mossèn,
ara no ens veurem ﬁns
a tal dia, que marxem”... i encara ho seguirà essent aquest
mes d’agost que acabem de començar.
Amb tot, no només ha
de ser un temps de
gaudir d’un merescut
descans: voldríem que
fos també un temps
«ple», no per la quantitat de coses que haguem de fer sinó perquè el contingut d’aquest temps aporti coses positives a la nostra vida. Es tracta
d’omplir de vida aquestes dates que permeten una més gran dedicació a la família, un
temps més ampli per a la lectura, per a compartir la conversa i la vida amb els amics...
I també un temps més reposat i ampli per a
dedicar a Déu. Perquè permet una pregària
més reposada, perquè entre les lectures de
l’estiu hi pot haver algun llibre que alimenti
la nostra espiritualitat cristiana, potser algú
ﬁns i tot pot plantejar uns dies de recés o
d’exercicis en un monestir, que ofereixen
aquest servei a tot aquell que ho demana, ja
sigui a casa nostra (Montserrat, Poblet, Solius...) ja sigui fora (Taizé...).
Els mossens que servim les parròquies del
Prat també mirem de fer-ho així: uns dies de
família, uns altres dedicats a estar amb les

persones que potser al llarg del curs no
hem pogut atendre prou bé, un temps dedicat al cultiu de la pregària i la lectura i un
temps també per a començar a preparar el
curs vinent (els calendaris, les propostes
que continuen i les que volem començar,...) de manera que arribat l’inici de curs
ho puguem compartir amb el Consell i començar a treballar-hi.
El juliol ja avançàvem quelcom del nou
projecte “Brúixola” de la càritas interparroquial del Prat per a adolescents de la
ESO. També aquesta tardor hi haurà una

certa recapitulació del treball diocesà del
pla pastoral que ens ha ocupat tres cursos
i que ha motivat diverses iniciatives que
hem viscut al Prat i a moltes altres parròquies de la diòcesi. Estem preparant una
celebració diocesana d’acció de gràcies
pels tres anys del Pla pastoral el mes de
novembre, però ja ens han avançat que
serà amb la voluntat de treballar aquest
curs vinent alguns dels accents d’aquest
pla sobre els que és bo insistir.
Ens retrobem, doncs, el mes de setembre,
amb les forces renovades i amb ganes de
començar el nou curs, un començament
que al Prat queda marcat cada any per les
festes de la MD de la Mercè i de sant
Cosme i sant Damià. Bon estiu!
Josep Torrente Bruna
rector

TROBADES SIKEM. Hem anat consolidant aquestes trobades

ATENCIÓ DE CÀRITAS DIOCESANA I CPS FRANCESC PALAU. No

de formació i diàleg dels dilluns de juliol al vespre. Enguany
han tingut un bon ressò d’assistència, tant les que s’anunciaven en el passat full (L’hospital de campanya de Santa Anna a
Barcelona i Si cuides el planeta combats la pobresa) com les
dues darreres (Humanisme avançat i tenir cura de la vida fins
al darrer moment).

hi haurà atenció durant el mes d’agost. L’atenció es reprendrà
el dimarts 4 de setembre (el centre de Promoció social Francesc Palau) i el dimecres 5 de setembre (Càritas interparroquial
del Prat).

HORARIS D’ESTIU. Continuen els horaris d’estiu fins al dia 1 de

setembre, en què recuperarem els horaris habituals de misses
a les parròquies del Prat (A partir de l’1 de setembre retornaran
les misses vespertines entre setmana, la de les 12.15h a Sant
Jordi i la de 12.30h a sant Pere i sant Pau). També els dies i
hores d’atenció al despatx habituals, tant a Sant Pere i sant
Pau com a la MD de la Mercè.

SOLEMNITAT DE L’ASSUMPCIÓ DE MARIA. És una solemnitat

del calendari litúrgic, i com a tal hi haurà misses de vigília el
dimarts 14 a les 19.00h a la MD de la Mercè i a les 20.00h a
Sant Pere i sant Pau, i el dimecres 15 amb l’horari habitual d’estiu dels diumenges (9.00h, 11.00h i 20.00h).
CONVIVÈNCIES JOVES DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT. Les es-

tem preparant per als dies 3, 4 i 5 de setembre.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 8 de juliol Noa EDO AIZPURUA de Miquel Angel i Neus. El 21 de juliol Diego i Iris CAZORLA
SÁIZ de Juan i Ester. SANT PERE I SANT PAU. L’1 de juliol Astrid MARTÍNEZ PADILLA de Eduard i Monica, Sofia i Julia GUILLEN REQUENA de Alvaro i Ángela, Noa SIMÓN GONZÁLEZ de Román i Soledad. El 14 de juliol Júlia PAIRET ROBLES de Daniel.
El 28 de juliol Alvaro PERRAMÓN ESCALERO de Joaquim i Silvia, Enzo PALOMARES VILLORES de Jordi i Ana.

Maria Soledad ARIAS ALONSO (67), Maria ALTÉS BALLESTEROS (87), Lopez de la vega CARRETERO OVALLE (68), Elena GÓMEZ BOLAÑO (77), José REQUENA GARCÍA (84), Juan José BORDES PABLO (71), Prado GARCÍA MARTÍN (88), Leonor GONZÁLEZ PASTOR (83), Maria Carmen AYORO BASTIDA (46), Angel PALLARÈS GASULLA (67), Francisco AGUADO DELGADO (81),
José MARTÍNEZ RUIZ (84), José GARCÍA PÉREZ (92), Ángeles MONTANÉ TORRENT (95), Rosa Maria MERCADER ANGLADA
(81), Montserrat SÁNCHEZ SANS (95), Antonio RUIZ FERNÁNDEZ (98), Félix IBÁÑEZ PUÉRTOLAS (78), Antonia PARERA ESPINASA (79), Manuela MARTÍNEZ BAUTISTA (85), Salvador FORT GRAELLS (93), Soledad PELEGRÍN MARÍN (90), Rita
Amanda GARCÉS RODRÍGUEZ (73), Ramon COMAS CASANOVAS (91), Emilia SÁEZ GARCÍA (82), Indalecio FERNÁNDEZ LÓPEZ
(79), Josep BEDÓS BALLETBO (81)

Primer i segon trimestre del 2018 (gen-juny)
ENTRADES
Cera i publicacions
Serveis (catequesi...)
Subscripcions
Donatius i almoines
Campanyes econòmiques
Arrendaments
Col·lectes pròpies

sPsP
68.010,60
5.145,60
330.00
9.572,36
20.239,08
4.935,41
8.958,32
9.907,20

MD Mercè
9.117,62
60.00
30.00
380,00
1.605,63
100,00

Per la parròquia
Seminari
Capellania

8.677,20
430.00
800,00

4.875,41
229.52

Càritas diocesana
Mans Unides
Sants Llocs

1.235,00
1.202.02
265,00

1.285,88
389,42
161,76

Col·lectes altres entitats

2.702,00

5.104,93

1.837,06

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

sPsP
70.134,59
8.094,13
338.72
6.791,38
58.52
288,51
1.884,21
6.472,11
6.959,78
13.633,17
10.858,06
12.054,00
2.702,00

MD Mercè
7.477,15
1.918,99
611,45
789,68

1.235,00
1.202.02
265,00

1.285,88
389.42
161,76

BALANÇ

-2.123,99

+1.640,47

Càritas diocesana
Mans Unides
Sants Llocs

157,19
101,83
214,63
1.846,32
1.837,06

Presentem els comptes acumulats del primer semestre de l’any (gener a juny). Cal fer notar que a Sant Pere i sant Pau hi ha un
dèficit no petit justament abans de començar l’estiu (30/juny) que és quan més baixen les col·lectes, el que fa preveure que
s’agreugi al tercer trimestre. A la MD de la Mercè hi ha superàvit, però de cara a la tardor caldrà engegar una campanya extraordinària per a finançar el canvi de tota la claraboia central de l’església, que presenta greus deficiències.
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