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La pastoral de la salut
en la nostra església
Dilluns d’aquesta setmana que avui acabem
va ser la festa de la Mare de Déu de Lourdes,
una advocació mariana que ens evoca a tots
les peregrinacions que es reuneixen en
aquest santuari francès, vingudes de molts
països, per a pregar per la salut de les persones malaltes que hi peregrinen, amb les seves famílies o organitzats a través de les
«hospitalitats» que els faciliten aquesta experiència en grups organitzats.
En aquesta avinentesa, doncs, dimecres
passat a la tarda vam convocar una reunió
dels «agents de pastoral de la salut» de les
nostres parròquies. El nom pot semblar molt
grandiloqüent, però aplega aquelles persones que en nom de la comunitat parroquial
expressen aquesta proximitat maternal de
l’Església envers les persones que la malaltia o l’edat ha impedit de participar més activament en la vida de les parròquies.
D’aquesta trobada en va sorgir el desig de
compartir algunes coses que en aquesta
reunió valoràvem com a importants:
1. Pastoral de la Salut és visitar i portar la comunió als malalts a casa seva i a les residències de la nostra ciutat. És l’activitat més visible —que no l’única— que les parròquies del
Prat fem per estar a prop
d’aquestes persones, visitant-los, pregant per
ells,...
2. Estem contents i
agraïts d’aquest servei que realitzem les
Parròquies del Prat
de Llobregat. És un
servei cap a aquestes
persones que ens fa bé a tots, tant a qui el
rep com aquell que el fa, perquè ens ajuda a
créixer en aquesta fraternitat que vol tenir
els més febles com a prioritat evangèlica.
3. Constatem que moltes persones que han
estat vinculades a les parròquies del Prat,
quan la salut els ha impedit de venir, no ens
demanen que les anem a veure o a portar-

los la comunió. Ens semblava que és important que, si el dia de demà vols que et
portem la comunió a casa, això ho hem de
parlar ara, a casa, amb els ﬁlls, per tal que
quan arribi el moment ens avisin a la rectoria.
4. Durant la Pasqua posarem una data per
a fer la celebració comunitària del sagrament de la Unció dels malalts, perquè no
és un sagrament només «per als qui s’estan morint», sinó per aquells que estan
malalts o senten l’afebliment de les forces
per raó de l’edat. En el sagrament de la
Unció invoquem Déu i li demanem la salut
del cos i de l’esperit. Té tot el sentit que la
comunitat cristiana, en un diumenge de
pasqua, pregui pels seus malalts i ancians.
I també el té, quan es dona el cas, celebrar
aquest sagrament a casa o a la residència
o a l’hospital. Només cal que ens aviseu a
la rectoria.
5. Visitar els malalts i persones grans és
una dimensió de la vida cristiana que ha
d’urgir tota la comunitat, encara que s’encarregui de manera particular a alguns
dels seus membres, Si creus que pots afegir-te al grup dels voluntaris de la Pastoral
de la Salut estarem
molt contents
de
comptar amb
la teva col·laboració. En cada cas
buscarem com ajudar-nos a desenvolupar
aquesta dimensió que no
és només d’uns pocs sinó de
tota l’Església.
La propera reunió de l’equip de Pastoral de
la salut serà el dimecres 8 de maig, de les
16.00h a les 17.00h hores, als locals de la
cripta de sant Pere i sant Pau.
Equip de pastoral de la salut
de les parròquies del Prat

GRUP DE CATEQUESI D’ADULTS DE LA MD DE LA MERCÈ. Reunió aquest dissabte 16 a les 17.00h.
GRUP LLAVORS. Reunió aquest diumenge 17 a les 11.00h a la parròquia de sant Pere i sant pau.
JORNADES DE FORMACIÓ I ESPIRITUALITAT A MONTSERRAT.
Per als preveres de la diòcesi. Per aquest motiu dimarts 19 i dimecres 20 no hi haurà celebració de l’eucaristia a les 7.20h a la capella
de l’escola MD del Carme. Per les eucaristies de les parròquies no
podem sinó agrair l’ajut dels capellans jubilats del Prat que faciliten la nostra participació en aquestes jornades.
SUPRESSIÓ DEL DESPATX PARROQUIAL A LA MD DE LA
MERCÈ. Aquest proper dimarts no hi haurà despatx parroquial.
Com sempre que cal suspendre’l resoldrem qualsevol qüestió urgent o bé per correu electrònic o pel telèfon de la parròquia, si no,
el següent dimarts, en què hi haurà despatx amb normalitat.
ELS PROFETES, QÜESTIONS ACTUALS. Trobada del grup el proper dijous 21 a les 19.00h a l’escola MD del Carme.
ADMISSIÓ ALS ORDES D’EN XAVIER MONTANÉ. El proper dijous
21 a les 19.30h a la capella del Seminari Conciliar de Barcelona,
juntament amb altres set companys de Barcelona, de mans del
nostre bisbe Agustí Cortés. L’admissió als ordes és el ritus a través del qual l’Església reconeix la crida de Déu al servei ministerial

de cada un dels candidats. Les paraules rituals ho expressen molt
bé: «Escolteu Senyor la nostra pregària o beneïu bondadosament
aquests fills vostres que, pel sagrament de l’Orde, volen consagrarse al vostre culte i al servei dels seus germans; concediu-los de preservar amb fidelitat la vostra crida, d’adherir-se amb amor sincer a
Crist i rebre dignament l’ofici apostòlic». Felicitats!
VINE A CONÈIXER. Reunió de grup el proper divendres 22 a les
17.30h, a la sala de Sant Pere.
ACOLLIMENT A LES SALES. El proper cap de setmana acollim un
grup de l’AEiG Flor de Neu de 12 infants amb els seus caps.
GRUP SALMÓ. Reunió dissabte 23 a les 17.00h a la sala sant Pere.
EUCARISTIA CASA D’ANDALUSIA. Diumenge vinent, dia 24 a les
12.30h, al local de la casa d’Andalusia (Carrer de les Moreres, 105),
acompanyada pels cants del coro rociero.
VIATGE ALS LLOCS FRANCISCANS I ROMA. Mn. Josep Maria Domingo a la parròquia-Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de
Llobregat organitza un viatge a Assis i els llocs franciscans acabant a la ciutat de Roma. Serà del 10 al 17 de juliol. Podeu demanar
més detalls i el programa a la sagristia., n’hem fet alguna còpia
més.

Arturo SALES SALES (92), Cándida HIGUERAS HIGUERAS (94), Ana Maria RODRÍGUEZ ROA (90),
Maria Isabel MORENO PELEGRIN (83), Josep Maria JUNCÀ NAVARRO (94), José VILCHEZ ESPIGARES (74),
Antonio GÓMEZ NÚÑEZ (61), Maria RODRÍGUEZ CASTILLO (93), Hilaria ROMERO ABAD (91)

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 16. 9.00h. Prudenci MOLAS GARCÍA.

DISSABTE 16. 19.00h. Luisa BUENO GONZÁLEZ

DIUMENGE 17. 9.00h. Joan SANS i famílies, Francisco SALCEDO i
Ana DEL MORAL. 12.30h. consorts Jordi POCH i Conxita RIBA,
Jordi RIBAS i la seva esposa Maria, Victor RIBAS I Evangelina PI i
famílies, Vicente PERIS i el seu fill Victor PERIS, esposos Josep
RIBAS i Marina RUIZ. 20.00h. matrimoni Dositeo CASTRO i
Montserrat ABELLÓ.

DISSABTE 23. 19.00h. Manuel MARTÍN DURAN.

DILLUNS 18. 9.00h. Elia PIETO.
DIMARTS 19. 9.00h. Ana DEL MORAL QUESADA.
DISSABTE 23. 9.00h. Prudenci MOLAS GARCÍA. 20.00h. Manuel
ORTIZ SÁNCHEZ, Jorge EZCURRA GIL.
DIUMENGE 24. 9.00h. Ana DEL MORAL QUESADA.

Parròquia de sant Pere i sant Pau – Pl. Església s/n – Tel. 93 379 02 20 – santpere582@bisbatsantfeliu.cat
Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè – c/ Sarajevo 6-10 – Tel. 619 421 033 – mdmerce579@bisbatsantfeliu.cat
Parròquia de Sant Cosme i sant Damià – c/ Riu Llobregat 100 – Tel. 93 379 12 89 – santcosme581@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiadelprat.cat / www.facebook.com/parroquies.elpratdellobregat.5

