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Alimentar la vida cristiana
Aquesta setmana la nostra diòcesi de sant
Feliu de Llobregat ens ofereix un programa
de formació de quatre dies a la casa de l’Església. Són les XIII jornades de formació i
animació pastoral, que se celebren a la nostra vicaria del Llobregat.

l’accent que posem aquest curs en el nostre pla pastoral.

Enguany aquesta formació combina qüestions del nostre pla pastoral amb altres motius de l’Església del nostre país i de l’Església universal.
El dilluns 12 se’ns parlarà de “La Paraula de
Déu, ànima de la vida cristiana. Sabem llegir la Bíblia?” Ho farà la Dra. Maria Claustre
Solé, religiosa de la Companyia de Maria i
professora de sagrada escriptura.
El dimarts 13, “Utopies que no ho són. Reptes de Justícia i Pau en el seu 50è aniversari” i ho farà el seu director, el Sr. Eduard
Ibáñez.
El dimecres 14 “L’Església escolta els joves:
El sínode de la vocació i la missió”. Serà en
forma de testimonis moderats per Amparo
Gómez, delegada de Mitjans de Comunicació
de la nostra diòcesi.
Finalment, el dijous 15 Mn. Salvador Pié-Ninot, professor de teologia i rector de Santa
Maria del Mar, ens parlarà de “Caminem
junts en l’Església: la sinodalitat”, que és

Totes les sessions a les 21.00h (i acabant
puntualment a les 22.30h) a l’auditori de
la Casa de l’Església, a Sant Feliu de Llobregat.
Mirem de participar-hi, i ajudem-nos facilitant el desplaçament els qui podeu oferir
places de cotxe.
Josep Torrente Bruna

Berenar «amb cor»
Diumenge vinent el papa Francesc ens convida a celebrar la Jornada mundial del pobre,
una jornada que vol ajudar-nos a obrir els
ulls sobre aquesta realitat tant patent en
molts llocs i potser més a prop del que ens
pensem.
Les parròquies del Prat organitzem una activitat la tarda del dissabte 17 en la que us
convidem a participar. La iniciarem a les

16.30 a la sala de sant Pere de la Cripta i
acabarà amb un berenar a les 18.30h a la
mateixa cripta.
En aquesta activitat escoltarem el testimoni de tres persones que han viscut situacions diverses de pobresa i a partir del
que ens diuen, mirarem de fer una reﬂexió
que ens transformi la mirada sobre aquestes realitats i sobre les que tenim més properes.
Josep Torrente Bruna

CONCLUSIÓ DE LES OBRES DE LA LLUERNA DEL TEMPLE DE LA
MD DE LA MERCÈ. Aquest divendres passat es va acabar de muntar la lluerna nova, feta amb alumini i vidres de seguretat mate
que soluciona d’una manera més definitiva les làmines de policarbonat que hi havia fins ara i que estaven molt malmeses. Hi
guanyarem molt no només per les goteres que teníem sinó també
en el soroll que feien els ocells o la pluja.
CAMPANYA DE GERMANOR. La celebrem aquest diumenge 11 de
novembre. Que cada persona, a consciència, pensi quina ha de ser
la seva aportació a l’economia de la nostra església diocesana.
Recollirem els sobres de Germanor fins el diumenge vinent.
GRUP SALMÓ. Reunió aquest diumenge 11 a les 11.00h a la parròquia de Sant Pere i sant Pau.
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
aquest diumenge 11 de novembre a les 17.30h a les sales de la parròquia de la MD de la Mercè.
CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DE MISSA DOMINICAL. Molts coneixem aquesta publicació pels fulls que fem servir per les pregàries
a la missa del diumenge, però La celebració es farà al Seminari
Conciliar de Barcelona dimecres 14 de 9.30h a 13.30h.

VINE A CONÈIXER. Reunió de grup el proper divendres 16 a les
17.30h a la sala de sant Pere.
PREGÀRIA DE TAIZÉ. Reprenent el ritme mensual, aquest proper
divendres a les 19.30h hi haurà la pregària de Taizé a la capella de
les Carmelites Missioneres.
MISSES FAMILIARS. Aquest proper dissabte a les parròquies de
la MD de la Mercè (19.00h) i de Sant Pere i sant Pau (20.00h) i
diumenge a Sant Jordi (12.15h).
ORDENACIÓ DIACONAL JORDI MONDRAGON. A la parròquia de
Sant Joan baptista de Viladecans el proper diumenge 18 a les
18.00h serà ordenat diaca de l’Església de sant Feliu de Llobregat.
TROBADA DIOCESANA DEL PLA PASTORAL. Amb el lema “Continuïtat i novetat” celebrarem una trobada diocesana el diumenge 25, festa de Crist Rei, a les 18.00h a la catedral de Sant
Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia del temple. L’import de les obres és de
12.329€ Hem recollit fins al moment 4.575,46€ (37%).

PASTORAL DE LA SALUT. Reunió de les persones que col·laboren
en aquest àmbit aquest dimecres 14 a les 16.00h a la parròquia de
sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU. El 4 de novembre Dashiell i Dylan Edison MORALES GARRIDO de Pedro Edison i Iris
i Mario GASCÓN JARIOD de Sergio i Esther.

Vidal CASADO GONZÁLEZ (78), Francisca MATEO PORTALES (88), Maria RODRÍGUEZ MARTÍN (74).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DIUMENGE 11. 9.00h. Ana DEL MORAL, Juli MIRALLES, famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA, Antonio CARO.

DISSABTE 10. 19.00h. Joaquín URRETAVIZCAYA.

DILLUNS 12. 9.00h. Paquita BLASCO.
DIJOUS 15. 9.00h. consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES i
famílies.

DIUMENGE 11. 11.00h. Benito RUIZ LUQUE, Angel REDONDO
JALIANO, Gerard LÁZARO RUIZ.
DIJOUS 15. 20.00h. Inés CALLES MORENO.
DISSABTE 17. 19.00h. Joaquín URRETAVIZCAYA.

DIUMENGE 18. 9.00h. Ana DEL MORAL, Elia PRIETO, Carlos
CASAS ANGUERA.
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