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Moguts per l’Esperit
al servei de l’Evangeli
Diumenge de Pentecosta, tal com informàvem al Full parroquial de diumenge passat,
vam tenir una trobada amb adults-joves de
les Parròquies del Prat, tant aquells que formen part d’algun dels grups, com aquells
que no.

A la trobada, després d’una invocació a
l’Esperit Sant vam fer un breu estudi
d’Evangeli i després, en un exercici mutu
de conﬁança i il·lusió, vam ﬁxar alguns objectius-propostes pel curs 2019–2020:
•

Donar a conèixer, a persones
d’aquestes edats que es mouen
en altres àmbits de les parròquies,
allò que fem per incorporar-se als
grups existents o formar-ne algun
de nou.

•

Afegir-nos el diumenge a les Convivències de la Catequesi, com espai d’interrelació entre els diversos grups i de testimoniatge davant dels pares i mares que hi vinguin per raó de la catequesi dels
ﬁlls.

•

Mantenir els recessos de dissabte
al matí a l’inici de l’Advent i de la
Quaresma, i la Vetlla de Pentecosta. També el recés d’un dia que
hem proposat per a la gent
d’aquests grups aquests dos darrers cursos.

•

Establir un itinerari formatiu, amb
un material concret i comú (en el
possible), i també valorar com a
ofertes formatives les xerrades
Sikem de l’estiu i el taller de formació durant la Quaresma.

•

Crear un equip de coordinació,
amb un representant de cada grup
i un dels preveres.

•

Prendre consciencia —els membres dels diversos grups— que darrera aquestes trobades periòdiques que anem fent hi ha una
crida a la missió, a donar testimoni i encomanar la nostra fe i la
manera de viure que li és pròpia.

Sempre és difícil trobar dates a ﬁnal de curs
que afavoreixin la participació de tothom,
però els qui hi vam participar ens vam comprometre a fer arribar el que vam parlar
aquella tarda.
La vida de grups i entitats de la nostra parròquia és molt diversa i rica, gràcies a Déu,
però quan a les nostres parròquies parlem
de grups en aquesta franja d’edat estem referint-nos en concret al grup de l’ACO (Acció
Catòlica Obrera), al grup Llavors de matrimonis joves, Al grup Pura vida de catequesi
d’adults de la parròquia de la MD de la Mercè
i de sant Jordi, al grup Salmó de sant Pere i
sant Pau i al grup “Vine a conèixer” sorgit de
l’experiència de l’Itinerari diocesà de renovació cristiana de la nostra diòcesi de sant Feliu de Llobregat.

Cadascun d’aquests grups tenen històries i
recorreguts diferents, però a tots els uneix el
desig de buscar en el grup una eina pel creixement com a persona i com a cristià
d’aquells que en formen part.

CELEBRACIÓ DEL SEÑOR DE MAYO. La comunitat boliviana del
Prat celebraran aquesta festivitat a la missa de les 12.30h
d’aquest diumenge.
CELEBRACIÓ DELS 35 ANYS DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT
PAU. Aquest dissabte 15 de juny. A les 16.30h animació infantil, a
les 18.30h una exhibició de cultura popular, a les 19.30h el berenar,
a les 20.00h donem gràcies a Déu en l’eucaristia a l’església de
sant Pere i sant Pau, a les 21.00h el ball de diables, a les 21.15h
l’acte institucional per donar pas al sopar del 35è a les 21.45h.
GRUP LLAVORS. Darrera reunió de curs aquest diumenge 16 a les
11.00h.
REUNIÓ CATIFES CORPUS. Un representant dels diversos grups
que participen el la confecció de les catifes de Corpus ens trobarem el dimarts 18 de 20.00h a 20.30h per coordinar la confecció
de les catifes el proper dissabte. Enguany s’hi afegeixen tres
colles més a fer catifes: la penya de l’Espanyol, el reforç educatiu
de Càritas i el grup Pura Vida de la parròquia de la MD de la Mercè.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió el proper dimecres 19 a les
18.00h a la sala Sant Pere.
FESTA DE FI DE CURS REFORÇOS EDUCATIUS DE CÀRITAS. Tant
els infants del reforç de primària com els de la Brúixola celebraran
el final de curs a la sala sant Pau el dijous 20 a les 17.00h.
CELEBRACIÓ DEL CORPUS. La festa de Corpus s’escau el dijous
20, però es trasllada al diumenge. En totes les eucaristies del cap

de setmana hi haurà un signe d’adoració de Jesús fet eucaristia,
però en coincidir diumenge la celebració del Corpus i la revetlla de
sant Joan (que és dilluns) es va decidir fer la missa solemne de
Corpus dissabte a les 19.00h a Sant Pere i sant Pau i posteriorment la processó de Corpus pels carrers.
Per aquest motiu, se suprimeix la missa a les 19.00h del dissabte
22 a la parròquia de la MD de la Mercè, per poder participar junts
les parròquies del Prat de l’eucaristia solemne i la processó.
A banda d’aquesta dimensió celebrativa més visible, el dia de Corpus també es fa una col·lecta extraordinària a benefici de Càritas.
Repartim aquesta setmana els sobres perquè puguem pensar la
nostra aportació. La setmana entrant distribuirem la memòria
d’activitats de Càritas de l’any 2018. Moltes gràcies a tots.
CELEBRACIÓ DE SANT PERE I SANT PAU. Ve tot seguit. En escaure’s el dia 29 en dissabte, i per facilitar la participació de tothom, colles de cultura popular i mossens, els actes començaran
el matí amb la concentració de colles al c/ sant Pere a partir de les
10.00h, després la processó fins a l’església de sant Pere i sant
Pau on celebrarem l’eucaristia a les 12.30h i després hi haurà un
refrigeri-vermut al pati.
CURS D’INICIACIÓ AL VOLUNTARIAT. Organitzat per Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, els dies 25 i 26 de juny, adreçat a joves de 16 a 25 anys, amb reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya. Inscripcions fins el 15 de juny.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 9 de juny, Joel PORRAS SÁNCHEZ de José i Raquel.

Carmen PÉREZ CASTRO (67), Miguela ENFEDAQUE DUBON (90), Alfonsa VERNALTE VICO (93), Ramona REINA LES (86), Joaquín
CABELLO RODRÍGUEZ (75), Francisco RODRÍGUEZ MASIP (69), Pepita GARCÍA VIDAL (92).
Les comunitats cristianes del Prat els recordarem en la missa de difunts el divendres 5 de juliol a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DIUMENGE 16. 9.00h. Josep BERNAL, Francisco SALCEDO i Ana
DEL MORAL.

DIMARTS 18. 19.00h. Consuelo SÁNCHEZ GUIJARRO, Juliana
LÁZARO MELERO

DIVENDRES 21. 9.00h. Maria BERNAL i Lluis BERNAL.
DISSABTE 22. 9.00h. Prudenci MOLAS.
DIUMENGE 23. 9.00h. Teresa ESTALELLA, Elvireta SANS, Enric
COMAS VIDAL. 12.30h. Ramón SABADELL i Domingo GIBERT.
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