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Dues diades,
per la concòrdia
i la sinodalitat
Aquesta setmana s’escauen dues celebracions una més pública i social, l’altra més eclesial.
Dimarts celebrarem a Catalunya la Diada de
l’onze de setembre, que commemora la darrera defensa de la ciutat de Barcelona l’any
1714.
Ha estat des de la restauració de la democràcia una jornada d’aﬁrmació de la identitat
de Catalunya, de la seva cultura i de reivindicació de la seva singularitat en el mosaic
dels pobles de la península.
La d’enguany se celebra en un clima social i
polític més tens que en altres edicions, especialment per la presó i l’exili des de fa
molts mesos d’un bon nombre de polítics i
activistes culturals que encara no han tingut
un judici.
La mirada de l’Església sobre aquests fets
socials no pot ser altra que la de respectar en primer lloc totes les opcions polítiques per a la organització de la nostra societat —l’església no
s’identiﬁca amb cap
de les postures que
defensen els diferents grups polítics— i
alhora demana als
cristians que, amb
honestedat i seguint
el criteri evangèlic de
cercar el bé comú, participin en la vida social
i política.
En segon lloc l’Església ha de reclamar que
es faci justícia buscant per damunt de tot la
veritat i combatent tota injustícia i tota falsedat, i procurant sempre vetllar pels més
febles, per aquells que no tenen poder i sovint veuen trepitjats els seus drets que tants
segles ha costat que es reconeguessin.

En tercer lloc (l’ordre no és per raó de la importància) els cristians hem de treballar
perquè es busquin camins que permetin i
alimentin no només la convivència pacíﬁca, que ha estat el clima general quan els
anys 60 van venir gent d’arreu d’Espanya
a viure aquí i quan ara ho fan tants homes
i dones d’altres països buscant oportunitats per a una vida millor, sinó quelcom
més, la vida fraterna. Jesús no ens demana
només que «tolerem» o «no fem mal» sinó
que ens demana que aprenguem a reconèixer en l’altre un germà a qui cal estimar
seguint el precepte evangèlic.
L’altre aniversari d’aquesta setmana és el
de la nostra diòcesi de sant Feliu de Llobregat, que es va crear amb un decret del
papa Joan Pau II el dia 15 de juny de 2004 i
que el 12 de setembre començava a funcionar amb el bisbe Agustí al capdavant.
Un dels accents
que ha travessat la
preocupació
del
bisbe Agustí al
llarg d’aquests 14
anys ha estat el de
la sinodalitat. Una
paraula grega que
vol dir «caminar
junts», és a dir fer
un treball per
avançar (caminar)
però amb un esforç
constant de fer-ho
al costat dels altres
germans, amb ells, per a ells.
Això que volem per a la nostra diòcesi de
Sant Feliu —avançar i fer-ho junts— ho
desitgem també per Catalunya. I li demanem a Déu que ens ho vulgui concedir. Per
això cal celebrar les dues diades. Bona setmana a tothom.
Josep Torrente Bruna

FESTIVITAT DE L’11 DE SETEMBRE. Com fem en les festes que
s’escauen entre setmana, hi haurà missa a les 9 a Sant Pere i sant
Pau, però suprimim tant la missa vespertina (a la MD de la Mercè)
i el despatx.
SORTIDA A LA BASÍLICA DE LA MD DE LA MERCÈ DE BARCELONA. El dissabte 22 preparem una visita a la basílica de la MD de
la Mercè de Barcelona, en escaure’s els 400 anys de la fundació
de l’orde de la Mercè. Cal que us hi apunteu a la sagristia en horaris de despatx o després de les misses. L’import serà de 10€ per
persona. Al Prat ho celebrarem dilluns 24 a les 19.00h amb una
ofrena floral a les 19.00h i l’eucaristia solemne a les 19.30h, que
acabarà amb un refrigeri.
14è ANIVERSARI DE L‘INICI DE MINISTERI DEL BISBE AGUSTÍ A
SANT FELIU. El dimecres 12 farà 14 anys que va començar a funcionar la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat creada amb un decret
el 15 de juny de 2004. Es celebrarà amb una eucaristia i vespres a
la catedral de sant Feliu presidida pel bisbe Agustí a les 20.00h.
PROJECTE BRÚIXOLA PER ADOLESCENTS. Ja és a punt de començar aquest projecte per adolescents que inclou el dinar, reforç
escolar i altres activitats i que impulsa Càritas interparroquial del
Prat de dilluns a divendres als locals de la MD de la Mercè.

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.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia actual 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 2 de setembre Paula CENTENO TORRES de Sergio i Valeria, Tiago BELDA MENEZES de Xavier i Filipa
Menezes.

PARRÒQUIA DE SANT PERE I SANT PAU. El 7 de juliol David MOLANO i Aroa SANZ, el 14 de juliol Daniel PAIRET i Jennifer ROBLES, i
també Antonio PALACIOS i Beatriz SALA. El 3 d’agost Raico Ernesto FLORIAN i Patricia Elizabet GONZÁLEZ. El 4 d’agost Jorge
BABIANO i Soraya BLASCO. El 18 d’agost Mario DUARTE i Maria del Mar MOLINA, l’1 de setembre Daniel PIÑERO i Tamara HERRERA

Carlos GARCÍA GARCÍA (90), Adela MORODO BARRERO (90), Trinidad MOLERO MARTÍNEZ (84), Concepción REBOLLO ANAYA (78)

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 8. 20.00h. Clara GARCÍA, Jaume ESTRUCH, Pedro
CONESA, Ramón NAVARRO, Rosa ARGELAGA.
DIUMENGE 9. 9.00h. Roc MAS, Domingo i Joan GIBERT, Ana
DEL MORAL. 20.00h. Clara GARCÍA.
DIMARTS 11. 9.00h. Antonio CARO, famílies INES-CONDE i
CONDE RIERA.
DIMECRES 12. 9.00h. Francisco VIÑUELA PÉREZ.

DISSABTE 15. 9.00h. consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES i famílies.
DIUMENGE 16. 9.00h. mossén Ricardo MIRALLES, esposos Josep COROMINAS i Dolors ALIBES, Juli MIRALLES, Ana DEL MORAL.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 9. 11.00h. Josep OLIBA, Joaquina MAGRO BARBADO.
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