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Catequesi de primera comunió?
És una manera d’entendre’ns, per a referirnos amb poques paraules a la catequesi que
oferim les parròquies del Prat als infants del
tercer curs de primària. Aquesta setmana
que comencem en farem les inscripcions a
les diverses parròquies per tal de poder organitzar els grups, el material que necessitarem, els espais...
Però de vegades, aquesta manera ràpida i
simpliﬁcada d’expressar-nos pot donar a entendre que l’objectiu d’aquest treball que
volem desplegar al llarg de dos cursos és justament el de la celebració d’aquesta primera
comunió, i que
un cop celebrada ja s’ha
assolit el que
ens
havíem
proposat, «ja
s’ha acabat la
feina».
Segurament
l’entorn social
fa que moltes
famílies tinguin aquesta percepció de la catequesi, en part perquè l’anomenem així,
«de primera comunió», en part per la saturació d’activitats que fan les famílies i els infants —i no els ajudem a prioritzar, a triar—,
en part també perquè el clima de les celebracions on els infants combreguen per primera
vegada tenen un to d’excepcionalitat tan
gran que difícilment ell pot entendre que
participar de l’eucaristia és la proposta per
cada diumenge que l’Església els fa per enfortir el vincle amb el Senyor.
La primera comunió no és l’objectiu de les reunions i trobades que farem al llarg del curs;
al menys no ho és per als responsables de la
catequesi de les comunitats parroquials.
Allò que les parròquies oferim és un itinerari
de catequesi que vol ajudar els infants a
anar aprenent què signiﬁca ser cristià, a
descobrir la ﬁgura de Jesús mort a la creu i
ressuscitat i ajudar-los a trobar en ell el Déu
proper i bondadós amb qui caminar al llarg
de tota la vida. No es tracta «només»

d’aprendre uns coneixements que es puguin avaluar amb un «examen» sinó de fer
experiència de Déu i de comunitat que perduri.
El camí de creixement en la fe el proposem
no pas de manera individual (com si la fe
fos tan sols quelcom interior, que afecta el
meu pensament o el meu cor, o com si fos
un conjunt de coses que he de saber) sinó
que la proposta parroquial és una proposta comunitària, perquè la fem en un
marc comunitari i perquè comptem amb
els altres per ajudar-nos a fer-la.

El que volem oferir les parròquies del Prat
no és doncs una catequesi «perquè puguin
fer la primera comunió» sinó una catequesi perquè puguin iniciar-se a la vida
cristiana en comunitat, juntament amb
les seves famílies.
Som conscients que aquesta procés de
creixement en la vida cristiana tindrà un
moment important (no l’únic, no el darrer)
en la primera comunió, perquè expressarà
sagramentalment el camí fet i la voluntat
de continuar-lo.
De la mateixa manera que la celebració
d’un casament no és un objectiu en sí, sinó
que es dona després d’un camí de coneixement mutu i expressa el compromís de
l’un amb l’altre per la vida que tenen pel
davant; la celebració de la primera comunió és fruit d’un temps de coneixement de
Jesús i de l’Església i demana també el
compromís de continuar caminant amb Jesús i amb la comunitat cristiana.
Josep Torrente Bruna

JUNTA INTERPARROQUIAL DE CÀRITAS. Hi ha reunió el proper
dilluns 17 a les 18.30h a la rectoria de sant Pere i sant Pau.
REUNIÓ DEL GRUP LLAVORS. Començarem les reunions
d’aquest curs el proper diumenge 23 de setembre, a les 11h a la
parròquia de sant Pere i sant Pau.
GRUPS D’ADOLESCENTS I JOVES DE LA PARRÒQUIA. Aquest divendres passat han començat les reunions dels joves del divendres i el proper diumenge 23 ho faran les del grup La Masia.
CELEBRACIÓ DE LA MD DE LA MERCÈ. El dissabte 22 preparem
una visita a la basílica de la MD de la Mercè de Barcelona, en escaure’s els 800 anys de la fundació de l’orde mercedària. Cal que
us hi apunteu a la sagristia en horaris de despatx o després de les
misses. La data límit és el dijous 20. L’import serà de 10€ per persona. El mateix dia de la MD de la Mercè (dilluns 24) farem a les
19.00h una ofrena floral i l’eucaristia solemne a les 19.30h, en la
que ens predicarà el P, Jesús Bel, mercedari coordinador de l’atenció pastoral d’un dels mòduls de la presó de Brians. L’eucaristia
acabarà amb un refrigeri.
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. Això

significarà un ús diari de les sales parroquials de la Mercè, compartit amb les altres activitats que ja s’hi feien (grups d’adults,
catequesi infantil, preparació de baptismes).
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 la catequesi infantil (primer i segon any) es fan aquesta setmana 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. Hi ha recollits fins al moment 975€
(8%).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 9 de setembre Hugo SANTOS GALÁN de Javier i Ainoha, Valeria PITARCH TAMAYO de José Antonio i
Kendhy, Maria Clara PEREIRA BEZERRA de Ygor Daniel i Jessica Cecilia, Thaliana ORREGO MENDOZA de Angelica Maria i Maria VILLARÓ MORENO de Gerrmán i Sandra.
SANT PERE I SANT PAU. El 8 de setembre a Ainhoa CHOCERO RAYA de Juan i Ana, Joan i Carmen RAYA SOLÀ de Joan i Carmen.

SANT PERE I SANT PAU. El 8 de setembre David SANTIAGO i Alba Maria CAMACHO. També Joan RAYA i Carmen SOLÀ.

Justo SÁNCHEZ DONOSO (97), Maria ROJO MARTÍNEZ (80), Maria Hermínia CANO ESPINOSA (96), Carmen GÓMEZ SALCEDO (94),
Arcadio PONS TRULLÀS (97).

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 15. 20.00h. Lon Tyron MORENO CEBALLOS.

DIMECRES 19. 9.00h. Ramón FABRÓ, Teresa NOVELL, Maria
SOLANES, Maria FABRÓ, Joan FONTANALS.
DIUMENGE 23. 9.00h. Ana DEL MORAL, Francisco MATEO i
Ana VIDAL. 20.00h. José PELEGRIN MARTÍNEZ,

DIUMENGE 16. 9.00h. mossèn Ricardo MIRALLES, Ana DEL
MORAL, esposos Josep COROMINAS i Dolors ALIBES, Juli MIRALLES. 20.00h. consorts Josep COSTA i Juanita BESORA.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DIMARTS 18. 9.00h. Elia PRIETO.

DISSABTE 15. 19.00h. Dionisio VICENTE FERRÓN.
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