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La cura del planeta:
un patró, un sínode...
i el nostre compromís
El Papa va consagrar el Sínode sobre l'Amazònia a la intercessió de Sant Francesc d'Assís, en el marc d'una celebració per la festa
en honor del "poverello" que es va realitzar
aquest divendres als Jardins Vaticans, on
també el pontífex va plantar un arbre com a
símbol de la conversió a l'ecologia integral.
El Papa va consagrar el Sínode sobre l'Amazònia a la intercessió de Sant Francesc d'Assís, en el marc d'una celebració per la festa en honor del
"poverello" que es va realitzar
aquest divendres 4 d’octubre als
Jardins Vaticans.
"Sant Francesc d'Assís és
exemple per excel·lència de
la cura del que és feble i
d'una ecologia integral", va
aﬁrmar el pontífex citant
la seva encíclica Laudato si
'sobre la cura de la Creació.
La cerimònia va estar
marcada per cants, danses i gestos simbòlics de
representants dels pobles
originaris de l'Amazònia, i
per les reﬂexions del cardenal Peter Turkson, prefecte
del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral, i del relator general
del Sínode, cardenal Claudio Hummes.
L'arbre va ser plantat amb terra
presa de llocs simbòlics: "Terra del temps
de la creació del món, terra de l'Amazònia
rica en cultura i terra de l'Amazònia ba-

nyada en la sang dels màrtirs, terra procedent de la Índia per recordar a les comunitats mundials més vulnerables a la crisi climàtica i terra que representa els milions de
refugiats i migrants, amb terra representativa dels projectes de
desenvolupament sostenible al món i terra
'assedegada de justícia i
pau', amb terra provinent
de llocs on hi ha trànsit de
persones i dels llocs del
'Fridays for Future' en representació dels joves catòlics de la generació de la
Laudato si ', i també amb
la terra de llocs franciscans ".
Després l'entonació del
"Càntic de les criatures", el
pontífex acompanyat per
dos representants de pobles originaris, Ednamar de
Oliveira Viana i José Cristo
de Oliveira, i pel cardenal
Hummes i el cardenal Lorenzo Baldisseri, van procedir a plantar un arbre d'Assís
a el cor de l'Església Universal,
com a símbol de la conversió a
l'ecologia integral.
A la conclusió de la celebració
simbòlica, el Papa va resar un
Parenostre i es va acomiadar dels cardenals i altres
persones presents.
Agència informativa catòlica d’Argentina
www.aica.org

INSCRIPCIONS DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Aquest
dissabte 5 de les 11.00h a les 13.00h i de les 16.30h a les 18.30h,
als locals de l’esplai.
VETLLA DE REFLEXIÓ I PREGÀRIA EN SOLIDARITAT AMB ELS
REPRESALIATS PER L’U D’OCTUBRE. Amb el lema “La veritat us
farà lliures”, aquest dissabte 5 d’octubre, a Montserrat, de
20.00h a 22.00h.
GRUP SALMÓ. Reunió d’inici de curs aquest diumenge 6 a les
11.00h.
TROBADA DIOCESANA D’ENVIAMENT DE CATEQUISTES. A la
Casa de l’Església de sant Feliu de Llobregat, aquest diumenge 6
d’octubre a les 17.00h.
GRUP DE CANT A LA PARRÒQUIA DE LA MD de la MERCÈ. Assagen havent dinat de dilluns a divendres (excepte dimarts).
TAULA RODONA DE CÀRITAS PEL TREBALL DECENT. Aquest
proper dilluns 7 a les 16.30h a la Casa de l’Església de Sant Feliu
de Llobregat.
CATEQUESI D’INFANTS. Reunions d’inici de curs amb les famílies
de 17.30h a 18.30h: dilluns a Sant Pere i sant Pau, dimarts a la MD
de la Mercè i dimecres a Sant Jordi (c/ Montsant). Dijous 10 a les
10.00h. a sant Pere i sant Pau n’hi haurà una “de repesca” pels
que no hagin pogut venir els altres dies. Tot seguit reunió amb les
catequistes de cada centre.
EUCARISTIA DE LA MD DEL PILAR. Dijous 10 hi haurà a les 16.30h
la celebració a l’aeroport, convocada per la Guàrdia Civil. A la par-

ròquia de sant Pere i sant Pau el proper dissabte 12 d’octubre. Començarà amb una ofrena floral a les 12.00h i a les 12.30h celebració de l’eucaristia acompanyats pels cants del grup musical de la
casa d’Aragó.
ACOLLIDA DE GRUPS. A Sant Pere i sant Pau, aquest proper cap
de setmana, a les sales parroquials.
FESTIVAL ESPERANZAH!. El proper cap de setmana 11-13 d'octubre, la nostra ciutat, acull una nova edició del Festival Esperanzah! (www.esperanzah.es). Si voleu adquirir els tiquets per participar-hi, ho podeu fer al CPS Francesc Palau (Carrer Cadaqués, 2,
2n), al preu de 20€. El 50% d’aquesta aportació anirà destinada a
finançar el projecte d'economia social i solidària "El Didal del Prat"
del mateix Centre, amb la compra d’una màquina de cosir industrial, que permet que tres dones puguin tirar endavant el seu projecte laboral. L’horari del Centre és de dilluns a divendres de les
9.00h a les 13.00h, i de les 15.30h a les 19.30h.
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
el diumenge 13 de octubre a les 17.30h a les sales de la parròquia
de la MD de la Mercè.
PIS COMPARTIT DE CÀRITAS. Està previst que aquesta setmana
vinent hi hagi dues noves persones al pis. Si algú disposa de nòrdics per un llit de 90cm (funda i edredó) ens anirien molt bé.
També cal, per al pis, un nou televisor, perquè l’actual no es pot
arreglar. Una tercera possibilitat és ajudar econòmicament a través dels sobres de Càritas que trobareu a l’Església. També, si coneixeu algú disposat a llogar una habitació o vol compartir pis
amb un home sol n’estem buscant un per una persona coneguda.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
El 28 de setembre Carla RANGEL PÉREZ de Samuel i Ana, Carlota HERNÁNDEZ SÁNCHEZ de Rubén i Carla.

Joan SUÑOL DARNÉS (77), Teófilo SÁNCHEZ DONOSO (44), Francisco MORALES TAMARAL (88),
Juan Hipólito MARTÍN DIOSDADO (84), Gabriel RODRÍGUEZ MELERO (57).
Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 8 de novembre a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU
DIUMENGE 6. 9.00h. Albert ROVIRA, Sergi PEJOAN, Joan MARTÍ.
20.00h. consorts Ángel ROJO i Clara GARCÍA.
DIJOUS 10. 9.00h. Juli MIRALLES, Francisco SALCEDO.
DIVENDRES 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA.
DISSABTE 12. 9.00h. Pilar GARCÍA, Prudenci MOLAS
DIUMENGE 13. 9.00h. Francisco SALCEDO, Mn. Pere CORBERA
PALAU.
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
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