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Una mirada agraïda en el comiat
Dono gràcies al Senyor per sempre i en tot
lloc. Sí, vull donar gràcies al Senyor pel do
de la fe, el do de la vocació a la vida consagrada, per ser Carmelita Missionera i per
haver format part d’aquesta comunitat
parroquial on he pogut viure, aprofundir,
compartir i celebrar la fe.
24 anys són els que he pogut compartir
amb vosaltres en aquesta ciutat del Prat el
que ha estat “El meu lloc al món”. Ara la
meva província em demana un nou servei
a la comunitat i l’escola de Terrassa i per
això em vull acomiadar de tots vosaltres.
Farem una mica de memòria.
El curs 1993-94 vaig aterrar en aquesta ciutat que em va acollir amb els braços oberts i
em va fer sentir com a casa.

Un dels actes principals va ser l’Eucaristia
a la Parròquia el 18 de març. Va presidir el
bisbe Agustí Cortés, molts mossens ens
van acompanyar i el temple es va omplir
totalment.

Recordo amb molt d’agraïment l’acollida de
la comunitat de germanes de l’escola Mare
de Déu del Carme. Els meus primers anys
d’experiència comunitària i de missió. Érem
una comunitat de 10 germanes de portes
obertes totalment entregades a l’escola i a
les Parròquies del Prat.

El curs 2013-14 les dues comunitats de CM
del Prat ens fusionem i formem una nova
comunitat a un pis a l’Av. Verge de Montserrat. L’ediﬁci de les germanes es transformava en nous espais per a l’escola. Una
nova pàgina en la història de les CM al
Prat.

Des del principi vaig poder portar a terme
una de les missions que més m’omplen: la
de Mestre, la meva primera vocació. Tutora
de 5è, 6è de Primària i classes de Religió a
Primària i ESO la Coordinació del Departament de Pastoral, la Direcció Titular i des del
Prat altres responsabilitats provincials.

Com podeu veure molta vida entregada al
Prat. En tots aquests anys he crescut com
a persona, com a creient, com a mestre i
com a Carmelita Missionera. El Senyor que
em va enviar aquí al Prat m’ha acompanyat sempre. M’he sentit estimada per Ell
i per tots vosaltres. Amb cadascú he compartit molts moments i vivències. Recordaré amb molta estima la festa de sant
Pere i sant Pau, els aplecs parroquials, les
romeries, les eucaristies familiars, les catequesis, el grup d’acció social, la Setmana
Santa, els 450 anys de la Parròquia, la trobada de Taizé, tots els que celebrem la
Missa de 9h i tots els mossens amb els
que hem compartit aquests anys. Una
parròquia amb molta vida de la que he rebut molt. Tots ocupeu un lloc molt important en el meu cor. Moltes gràcies a tots.

El 19 d’octubre de 1996 vaig celebrar amb
tots vosaltres la meva Professió Perpetua
com a Carmelita Missionera a la Parròquia.
Vaig voler conﬁrmar davant vostre el meu SÍ
a la crida de Déu a entregar-me a Ell i als germans per sempre. Aquell dia em vaig sentir
molt acompanyada de la meva família, germanes, professors, amics i de tots vosaltres.
Vaig renovar amb força l’expressió de la nostra fórmula de professió “EM DONO A TU
SENYOR amb tot el que sóc i tinc…”. Només
tu em fas feliç. Una celebració que va marcar
la meva vida.
El 2006 vam tenir el goig de celebrar els 100
anys de l’escola.

Com que no marxo molt lluny us vindré a
visitar. Compteu sempre amb la meva estima i la meva pregària.
Marta Peiró, Carmelita missionera

CATEQUESI D’INFANTS I ADOLECENTS. Amb el títol “Us esperem a Galilea...” convidem a infants i adolescents a participar
dels grups de la parròquia. Per als nascuts l’any 2010 oferim la
catequesi d’iniciació per a l’eucaristia. Les inscripcions de 17.30h a
18.30h, dilluns 17/set a Sant Pere i sant Pau, dimarts 18/set a la
MD de la Mercè i dimecres 19/set a sant Jordi, i divendres 21/set a
Sant Pere i sant Pau de 10.00h a 11.00h.
Per als nascuts el 2007 i 2008 una proposta diferent que ja us
anirem concretant, i per als més grans (nascuts el 2005, 2006...)
una proposta a partir de l’octubre els divendres de 18.30h a
20.30h. Per a resoldre qualsevol dubte us podeu adreçar als correus de les parròquies que hi ha al peu del Full.
EUCARISTIA D’INICI DE CURS DEL CLAUSTRE DE L’ESCOLA MD
DEL CARME. Dilluns vinent, 3 de setembre, a les 9.15h
CONVIVÈNCIES JOVES DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT. Davant
la dificultat de poder marxar junts com hem fet altres anys, però
volent preparar amb ells el curs, ens trobarem el dilluns, dimarts
i dimecres a partir de les 20h a Sant Pere i sant Pau.
EQUIP D’ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA. Tenim programada una
primera reunió de curs que vam ajornar i que farem el proper dijous 6 a les 20.00h a la sala sant Pere.

MISSA DE DIFUNTS. El proper divendres 7 a les 20.00h a la parròquia de sant Pere i sant Pau.
PREPARACIÓ DE BAPTISMES. Serà el proper divendres 7, a les
20.30h a la parròquia de la MD de la Mercè.
ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Reunions de programació
aquest proper cap de setmana, dies 8 i 9 de setembre. Ja informarem de les dates d’inscripció per als infants i adolescents
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Ja fa temps
(potser anys) que patim els inconvenients de les làmines plàstiques que es van instal·lar al sostre de l’església per tenir bona
llum. Darrerament, pel seu estat de deteriorament, hi entra aigua
l’aigua cada cop que plou, fent malbé els bancs i el guix del sostre,
amb el perill que comporta.
Aquest octubre mirarem d’iniciar les obres de substitució per un
tancament d’alumini i vidre doble laminat mate, molt més resistent i durador, que evitarà, a més, el soroll quan plou o s’hi posen
els ocells. L’import de les obres és de 12.329€ Us animem a ser
generosos amb les vostres aportacions a través dels sobres que
hem fet per aquesta campanya i que trobareu a l’església.

SANT PERE I SANT PAU. El 18 de agost, Ona MOSCOSO MONLEÓN de Renato-Eduardo i Marta.

Emiliana SANCHO MIGUEL (85), Genoveva RUIZ SÁNCHEZ (86), Joan BLANCO BANDÉ (91), Aurelio BONO SALES (61), Antonio ZARCERO MONTES (74), Agustín (Eulogio) GARCÍA PALOMARES (98), Maria Cinta CABALLÉ ESCOBEDO (81), Sebastián ALONSO PRADOS (64), Trinidad CAMPOS GUERRA (81), Moisés RODRÍGUEZ RAMOS (48), Rosario GASCON GASCON (90), Sergio ARAMENDI
BARO (39), Melchor CRESPO SEGURA (86), Juan José (Juanjo) JIMÉNEZ GRADOS (62), Armando Gilberto (Nano) LAGO CALLEJA (61),
Maria Concepción CAINZOS DURAN (82), Ángela DOMÈNECH FERNÁNDEZ (80), Maria VALLÈS VILA (90), Pascual SEGARRA PASTOR (73), Valentín PÉREZ ROMO (80), Dolores RIBAS PUIG (82), Juan RAMÍREZ ARAN (90), José Manuel MORENO PADRON (75),
Rafaela ESPINOLA RIAÑO (57), Dolores MARÍN TORRES (91),

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 1. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 2. 9.00h. Sergi PEJOAN, Joan MARTÍ, Ana DEL MORAL, Albert ROVIRA. 20.00h. Ángela PUJALS PORTILLO.
DILLUNS 3. 9.00h. esposos Cecili COROMINAS i Neus POU, esposos Cecili COROMINAS i Neus POU, Francisco MATEO i Ana
VIDAL.
DIVENDRES 7. 20.00h. MISSA DED DIFUNTS. Dolores RIBAS
PUIG, Genoveva RUIZ SÁNCHEZ, Sergio ARAMENDI BARÓ,
Melchor CRESPO SEGURA, Juan José JIMÉNEZ GRADOS, Nano
LAGO CALLEJA, Maria Concepción CAINZOS DURÁN, Ángela
DOMÈNECH FERNÁNDEZ, Maria VALLÉS VILA, Moisés RODRÍGUEZ RAMOS, Valentín PÉREZ ROMO, Trinidad CAMPOS
GUERRA, Juan RAMÍREZ ARAN, José Manuel MORENO PADRÓN, Rafaela ESPINOLA RIAÑO, Dolores MARÍN TORRES,

Maria Soledad ARIAS ALONSO, Maria ALTÉS BALLESTEROS,
Francisco AGUADO DELGADO, Antonio RUIZ FERNÁNDEZ,
Rita GARCÉS RODRÍGUEZ, Pascual SEGARRA PASTOR, Antonio ZARCERO MONTES, Joan BLANCO BANDÉ, Aurelio BONO
SALES, Sebastian ALONSO PRADOS, Rosario GASCÓN GASCÓN, difunts treballadors de FISIPE, famílies BRUGADASUBIRÓS, Agustín GARCÍA PALOMARES, Maria Cinta CABALLÉ ESCOBEDO.
DISSABTE 8. 9.00h. Núria LLANDRICH, Adela BERNAL, Núria
ROMA, Maria FLOR GALLO, Núria FARRÉS, Núria VILÀ.
20.00h. Rosa ARGELAGA, Jaume ESTRUCH, Clara GARCÍA, Pedro CONESA, Ramón NAVARRO.
DIUMENGE 9. 9.00h. Roc MAS, Ana DEL MORAL, Domingo i
Joan GIBERT.
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