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Ser part de la solució
Per segon any consecutiu i sota el lema "Sigues part de la solució contra la pobresa",
les Càritas ubicades en territori català han
unit forces per fer arribar un missatge d’esperança, on es convida a tothom a ser part
de la solució dels problemes que pateixen les
persones més vulnerables de la nostra societat.
Les deu Càritas diocesanes amb seu a Catalunya es coordinen per segon any consecutiu
per fer arribar un missatge d’esperança a
tota la població catalana. La missió de Càritas és acollir i acompanyar les persones que
més ho necessiten, i amb el suport de gairebé 16.000 particulars i més de 1.700 empreses, sumada a la feina dels més de 500
professionals i 13.000 voluntaris/es, Càritas
ha pogut atendre a 321.287 persones a Catalunya durant l’any 2017.
Amb tot, els problemes socials continuen
ben presents en el nostra dia a dia, i aquest
Nadal des de Càritas vol centrar-nos en algunes de les diferents problemàtiques estructurals que s'haurien d'abordar amb caràcter
d’urgència com l’habitatge i la mobilitat humana forçada. Nadal és un temps
que porta a la memòria l’escalfor de
la llar que protegeix del fred del carrer, les trobades al voltant d’una
taula compartint els darrers moments de l’any i els bons desitjos
per al que comença.
Aquests records, que ens semblen
tan quotidians, no els han pogut
gaudir una part prou important de
la nostra societat prop del 30% de
les famílies i persones soles que Càritas ha atès durant l’any 2017 a Catalunya, i que tenen diﬁcultats per
a poder accedir a un habitatge, o totes les
persones que s'han vist forçades a abandonar les seves llar i països d'origen, i que estan intentant refer les seves vides, sovint
veient vulnerats els seus drets i la seva dignitat, ﬁns i tot havent de començar un nou
any en camps de refugiats, en condicions lamentables.

Malgrat aquestes diﬁcultats, des de Càritas es treballa amb el convenciment que
tothom mereix una llar on construir els
seus records vitals, on sentir-se protegit i
on recuperar forces per començar un nou
dia. La mobilitat és un dret de totes les
persones, quelcom que hauria de ser normal i un fet que ha estat una constant en
la humanitat. Aquest Nadal, les anades i
vingudes de familiars, amics... les trucades i missatges de felicitació entre persones que estimem, però de les que ens separa la distància o els retrobaments, ens
haurien d’ajudar a comprendre, que això és
la normalitat i no que hi hagi persones vegin vulnerades les seves llibertats.
Per això des de Càritas Diocesana de Sant
Feliu de Llobregat, volem convidar-vos a
ser part de la solució d’aquestes situacions
d’injustícia que pateixen tantes persones,
a revertir aquesta societat del descart i a
reclamar una societat que posi a la persona en el centre.
L’any 2018 ha estat un any intens per a la
nostra Càritas diocesana de Sant Feliu:
hem viscut el 5è aniversari, s’ha celebrat la

primera assemblea per impulsar les línies
mestres de treball, s’han reestructurat els
seus serveis territorials i funcionals, i en
acabar l’any hem viscut el relleu del president des de la seva creació, el Sr. Joan Torrents, en la persona del Sr. Ramon Carbonell... tot això, per ajudar les nostres comunitats cristianes.... a ser part de la solució.

Corona d’advent
QUART DIUMENGE D’ADVENT. En encendre el quart ciri aquest
darrer diumenge d’advent pensem en Maria, la Mare. Ningú no us
va esperar amb més il·lusió, amb més tendresa, amb més amor.
Ningú no us va rebre amb més alegria. Dintre seu vau créixer com
el gra de blat creix dins la terra fecunda. I els seus braços van ser
per a vós el més bell bressol. També nosaltres ens volem preparar
així: en la fe, en l’amor, i en el camí de cada dia. Veniu, no trigueu
més, Senyor! Senyor, veniu a salvar-nos!

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO. Al encender el cuarto cirio
este último domingo de adviento pensamos en María, la Madre.
Nadie os esperó con más ilusión, con más ternura, con más amor.
Nadie os recibió con más alegría. Dentro de ella creciste como el
grano de trigo crece en la tierra fecunda. Y sus brazos fueron para
ti la más bella cuna. También nosotros nos queremos preparar
así: en la fe, en el amor, y en el camino de cada día. Ven, no tardes,
Señor! Señor, ven a salvarnos!

GRUP LLAVORS. Reunió aquest diumenge 23 a les 11.00h a la
sala sant Pau.

les misses vespertines de dilluns a divendres una hora. A partir
del gener, (del dia 2) les misses seran a les 19h de dilluns a divendres, excepte la de Sant Cosme i Damià tots els divendres i la
de difunts de Sant Pere i sant Pau els primers divendres de cada
mes que mantindrem a les 20.00h. Tornem a repartir els horaris
de missa de les parròquies del Prat. Agafeu-ne els que vulgueu.

PESSEBRE A BRUGUERS. Aquest diumenge els joves de la Masia
i del divendres pugen a posar el pessebre a Bruguers, com ja han
fet altres anys.
MISSES DEL GALL, NADAL I SANT ESTEVE. Aquest dilluns 24 hi
haurà la missa infantil de Nadal a les 19h a la parròquia de sant
Pere I sant Pau i a les 12 la Missa del Gall, que dimarts farem l’horari habitual d’un diumenge per celebrar el Nadal i que dimecres
(sant Esteve) només hi haurà al Prat de Llobregat la missa a les
9.00h a Sant Pere i sant Pau i a les 11.00 als Sants Cosme i Damià.
TÓMBOLA PARROQUIAL. Tal com és costum, en acabar la missa
del Gall a Sant Pere i sant Pau hi haurà un refrigeri a la cripta per
felicitar-nos el Nadal i participar en la Tómbola parroquial.
PEREGRINACIÓ DE CONFIANÇA SOBRE LA TERRA. Els germans
de Taizé convoquen enguany a Madrid la seva trobada des del dia
28 fins a cap d’any. Hi participaran alguns joves de les parròquies
del Prat amb altres de la diòcesi.
MODIFICACIÓ DE L’HORARI DE MISSES DELS DIES FEINERS.
Després de dos anys amb l’horari actual de les parròquies del Prat,
i havent-ne parlat amb el consell pastoral, hem decidit avançar

FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA. Serà el diumenge 30 de
desembre. Convidem a portar a la parròquia les diverses capelles
de la sagrada família que van passant per les cases. Aniria bé tenir-les dissabte al matí i fins dilluns.
CONFIRMACIÓ D’ADULTS. Com cada any oferim la possibilitat de
formar un grup per a rebre la propera pasqua el sagrament de la
confirmació. Abans d’acabar l’any, si sabeu d’algú interessat, ens
ho hauríeu de dir.
CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS. Fem la col·lecta aquest cap
de setmana i el dia de Nadal. Podeu fer la vostra aportació fent
servir els sobres que trobareu. Siguem generosos amb els qui necessiten el nostre ajut fraternal.
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 5.045,66€ (41%)

Maria MUNUERA ÚBEDA (81), Esther HUETO MADRID (44), Conxita PUIG CLIMENT (84), Pedro GONZÁLEZ DURÁN (74), Dolores
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (87), Fe PERALTA ACERO (81), Adrián MORENO MORENO (62).

SANT PERE I SANT PAU
DIUMENGE 23. 9.00h. Ana DEL MORAL. 12.30h. famílies
PARDO-VILLAMAYOR, famílies ALCAIDE-LÁZARO, esposos
FERNANDO I ISABEL, Manuel PARDO VILLAMAYOR.
DILLUNS 24. 19.00h. fam. RIBA BUSQUETS, fam. ROSELL CASAS i el nen Jaume, Josep BORRÁS, famílies SOBERANAS –
CISA.
DIMARTS 25. 0.00h. Dolors BUSQUETS i Francesc RIBAS, Rubén RUIZ GARCÍA i famílies, consorts Josep COSTA i Juanita
BESORA, Josep DOMINGO, Joaquim FORÉS i famílies, Enric FORÉS, Maria ROJO GARCÍA, famílies SIGALÉS-COMPANY, Artur
CODINA, Antoni TRAGANT. 9.00h. Pepita BOU, Valentí MOLAS
i Josep CORBERA, Agustina VIVES BORRÁS, Artur CODINA,
Joan MONLEÓN i Josefina PUIG. 12.30h. Isabel VIDAL, consorts
Josep DALMAU i Josefa BERNAL, consorts Pere TARRIDA i Palmira VIDAL i el seus fills Josep Mª i Nativitat, Maria del Carmen

SOS, Octavi DALMAU, consorts Madrona GELABERT I Ramón
RIERA, Concepció QUEROL.
DIMECRES 26. 9.00h. consorts Narcís VILÀ i María VILÀ, consorts Josep Maria RECASENS i María VILÀ i la seva filla Marta.
DIJOUS 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS
DISSABTE 29. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 30. 9.00h. Ana DEL MORAL, Josep PORTILLO.
12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 23. 11.00h. Manuel NIELFA CÁRDENAS, Eugenio
NIELFA DONOSO.
DILLUNS 24. 19.00h. Rafael SANMARTÍN.
DISSABTE 29. 19.00h. Ana JIMÉNEZ, Rafael LAY REYES.
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