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Marxo del Prat, el meu lloc al món
Fa 29 anys, el 31 d’octubre del 1989, arribàvem al Prat les Missioneres de la Immaculada Concepció. La nostra primera intenció
va ser situar-nos al barri de Sant Cosme. No
va ser possible per la diﬁcultat de trobar una
vivenda allà. El barri de Sant Jordi i la parròquia ens van acollir i de la seva mà, ens vam
anar fent pratenques.
Des dels orígens vam col·laborar a la Parròquia i amb l’Associació de veïns en tot allò
que estava al nostre abast i que contribuïa a
crear comunitat.

néixer l’Associació Saó Prat fa 14 anys,
com el fruit de fer realitat que “Quan somies sol, només és un somni; quan somies
amb altres, és l’inici de la realitat”. I amb
Saó, nous projectes i noves sinèrgies, el
treball en xarxa al servei de les necessitats
dels infants i joves dels nostres barris i de
la ciutat. I ara, recentment, una nova oportunitat: la construcció conjunta amb l’entorn de la Fundació Esperanzah i la realitat
de voler ser plegats “transformació social”
empenyent el Regne amb altres.
Com a darrer regal, El Prat ha estat bressol
de la Pasqua de la mare i del pare, els hem
pogut cuidar i acompanyar ﬁns al ﬁnal dels
seus dies entre nosaltres.
Puc dir també, en nom de les meves germanes, que el barri i la ciutat de El Prat ens
han ajudat a créixer i alhora, nosaltres
hem procurat “fer el bé” en el nostre viure
i en les nostres accions.

La Jobac (després la Joc) i els grups de joves,
les festes de l’acció, els campaments d’estiu, el “Multifestival David”, la conﬁrmació i
els adolescents, la catequesi amb els infants
i les seves famílies, la presència de cada dia
amb els veïns, el “Bri” amb el reforç educatiu
al barri, els casals d’estiu a les escoles Ventura Gassol i Pompeu Fabra, l’animació amb
la guitarra, el meu compromís deﬁnitiu com
a Concepcionista a la parròquia... i la vida a
la ciutat, una ciutat i unes persones que he
après a estimar perquè ha estat, és i serà “el
meu lloc al món”.
I amb tota aquesta vida i al llarg d’aquests
anys, tot veient i patint davant les situacions dels infants i joves dels nostres barris,
ens vam animar a “somiar juntes” amb altres germanes que el Prat ens regalava. Va

Arribat el moment de marxar d’El Prat per
assumir la coordinació general de les MIC
d’arreu del món, m’emporto al cor tot el
que hem compartit i que m’ha fet ser qui
sóc avui; m’emporto el cor agraït i ple de
noms i rostres molt estimats; m’emporto
arrels i una terra assaonada que està disposada a donar fruit per altres “llocs”;
m’emporto la bellesa del nostre entorn
natural: el sol, el vent i el mar que ens parlen del nostre bon Déu. A Ell agraeixo en
primer lloc tot el rebut, el que m’ha regalat
i m’ha ajudat a descobrir i viure en aquest
trosset de món. Dono gràcies a cadascun
de vosaltres per la relació i estimació compartida. He gaudit molt del camí!! La ﬁta
que ens fa caminar és sempre construir
comunitat, “un altre món possible”, és el
Regne que Jesús ens anuncià i continua
proposant avui ens aquests temps nostres que estimem.
Seguim unides i units en aquest bonic
repte!!
Isabel Vázquez Rodríguez
Missionera Immaculada Concepció.

TROBADA DE JOVES DE LA CONFEDERACIÓ DE CÀRITAS ESPAÑOLA. Hi participen durant aquest cap de setmana la nostra treballadora social i l’Eric, un voluntari jove de la nostra Càritas interparroquial. Hi estan reflexionant sobre el voluntariat jove i la seva
participació en les activitats de Càritas
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
el diumenge 7 d´octubre a les 17:30h a les sales de la parròquia de
la MD de la Mercè.
REFORÇOS EDUCATIUS. Així com us vam demanar material per
al reforç de primària el curs passat, ara cal material per al reforç
de secundària (MD de la Mercè); en concret si algú té un ordinador
portàtil que no fa servir,
VOLUNTARIAT A CÀRITAS. La labor que en nom de l’Església fa
la nostra Càritas interparroquial del Prat necessita voluntaris.
Aquesta setmana fem difusió del tríptic que explica què significa
ser voluntari i quins són els serveis que es poden fer.
CATEQUESI INFANTIL. Aquesta setmana comencen les sessions
amb els infants els dies 8, 9 i 10 d’octubre als tres centres catequètics.
TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES. A la Casa de l’Església
aquest diumenge 7 d’octubre a les 17.00h. En aquesta trobada
festivo-formativa s’hi farà l’enviament de catequistes per aquest
curs.
MISSA A L’AEROPORT. En honor de la MD del Pilar, avançada a
dilluns dia 8 a les 18h.

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió el proper dimecres 10 a les
18.00h a la sala de sant Pere.
CELEBRACIÓ DE LA MD DEL PILAR. A les 12.00h ofrena floral a la
parròquia de Sant Pere i sant Pau i seguidament a les 12.30h
missa solemne.
MISSA VESPERTINA DE DIVENDRES. En ser dia festiu, se suprimeix la missa de les 20.00h a la MD de la Mercè.
GRUP SALMÓ. Reunió el proper diumenge a les 11.00h a la sala de
sant Pere.
ORDENACIÓ PRESBITERAL. A la catedral de sant Llorenç a Sant
Feliu de Llobregat, del diaca Mario Pardo. Diumenge 14 a les
18.00h.
SI CUIDES EL PLANETA COMBATS LA POBRESA. Les parròquies
del Prat a través de Càritas interparroquial organitzen per segon
any aquesta activitat de pregària-sensibilització. Serà el dissabte
20 a la parròquia de la MD de la Mercè.
STAND DE CÀRITAS. El proper cap de setmana se celebra al Prat
el festival Esperanzah. Enguany la Càritas interparroquial hi tindrà un petit stand per fer difusió de la labor que està fent.
EXCURSIÓ A MONTSERRAT I MURA. Organitzada per al dia 27
d’octubre proper. Les inscripcions es faran aquest proper dimecres 10 de 17.30h a 18.30h al despatx de Sant Pere i sant Pau.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia actual per un tancament d’alumini i vidre doble. L’import de les obres és de 12.329€ S’ha recollit fins al
moment 1.913,40€ (16%).

Juan Manuel CAMPO GALÁN (90), Luis GINER FANDOS (98), Antonia NÚÑEZ CAMPANARIO (81), Marino MORENO PLAZA (82), Isabel
GÓNGORA MOLINA (86).

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 6. 20.00h. Hamlet BERLIOZ MIRANDA, famílies
TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 7. 9.00h. Joan MARTÍ, Ana DEL MORAL, Albert ROVIRA, Sergi PEJOAN. 20.00h. consorts Ángel ROJO i Clara GARCÍA.
DILLUNS 8. 20.00h. Manolo i Manuela.
DIMARTS 9. 9.00h. Roc MAS.
DIMECRES 10. 9.00h. Francisco SALCEDO.

DIJOUS 11. 9.00h. Antonio CARO, famílies INÉS-CONDE i
CONDE-RIERA.
DIVENDRES 12. 9.00h. Pilar GARCÍA, Lluis FABRÓ.
DISSABTE 13. 9.00h. mossén Pere CORBERA PALAU.
DIUMENGE 14. 9.00h. Ana DEL MORAL.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 6. 19.00h. Tamás ALCAIDE PAZ, Idilio MANUEL
CUSTODIO.
DIMARTS 9. 20.00h. Gabriel ESPACIO HERNÁNDEZ.
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