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Seguim fent camí…
Han passat dues setmanes d’ençà del meu
“aterratge” al Prat de Llobregat, però sense
passar per l’aeroport, sinó aterrant directament a les comunitats cristianes de Sant
Pere i Sant Pau, incloent la capella de Sant
Jordi i de la Mare de Déu de la Mercè, en el
qual he estat enviat a servir-les i compartir
amb cadascú de vosaltres aquest camí que
fem com a deixebles de Jesús.
Després d’un curs “intens” servint les parròquies de Piera, els Hostalets de
Pierola, Vallbona d’Anoia,
Cabrera d’Anoia i la Llacuna, i malgrat el gran salt
que això comporta, no només pel que fa al nombre de
parròquies sinó pel nombre
d’habitants, em disposo ara a
començar il·lusionat i seguir
oferint la meva entrega a
tots vosaltres.
Tot canvi té la seva
aventura: conèixer, adaptar-se...
dues setmanes en
que he anat bastant perdut, certament, però sense
perdre el nord: anarvos coneixent de
mica en mica, començant pels noms i després
intentant quedar-me amb
els rostres (el que permet la
màscara) i, el més complicat, memoritzar-les. Tot
això ho aniré fent sense
presses però sense pauses,
per això us demano que tingueu paciència, sobretot per
si m’heu de repetir el vostre
nom més d’una vegada, però
sé del cert que puc comptar
amb la vostra comprensió i
amb la vostra ajuda.
Aquests primers dies he pogut
anar coneixent, per sobre, la realitat pasto-

ral: activitats, trobades, reunions, celebracions... En deﬁnitiva, han estat dies intensos, però crec que és una oportunitat per
anar engegant motors i així, en curt termini
(o això espero), estar a l’alçada de la missió
que se m’ha conﬁat.
Davant de tot això, podria semblar que el
meu aterratge hagi estat d’emergència,
gràcies a Déu no, més aviat ha estat suau i
lleuger. Des de dilluns passat que ja m’he
establert a la rectoria i gràcies al Josep Torrente i en Manuel Alogo m’he anat situant a la nova realitat.
Amb aquesta gran il·lusió emprenc
aquesta nova missió que Déu
m’ha conﬁat. Gràcies a Ell començo aquesta “aventura” entre
vosaltres, conﬁant sempre en Ell.
Una gran oportunitat que m’ofereix
per seguir creixent com a persona, en la fe i en la vocació
rebuda com a pastor, estant al costat dels “petits” del ramat.
Des d’ara prego per
tots
vosaltres,
perquè el vostre
testimoni sigui un estímul perquè
altres també
puguin viure aquest
gran do immerescut que
Déu ens ha donat, l’alegria de ser cristians i
cristianes. També us
demano que pregueu
per mi i pels mossens de les nostres
comunitats, perquè
esdevinguem veritables servidors a
imatge del Crist, el
Bon Pastor que guia
el seu ramat, la seva
Església.
Mn. Jordi Mondragon Bricullé

INSCRIPCIONS DE LA CATEQUESI INFANTIL I REUNIONS INFORMATIVES. Les inscripcions s’han fet aquesta setmana que
hem acabat. Amb els pares (tant de primer com de segon curs)
tindrem una reunió informativa que farem en el temple (no als
locals!) aquest dilluns 21/set de 17.30h a 18.30h a la parròquia de
Sant Pere i sant Pau (Pl. de l'Església), dimarts 22/set de 17.30h
a 18.30h a la parròquia de la MD de la Mercè (Sarajevo 6-10), dimecres 23/set de 17.30h a 18.30h a Sant Jordi (c/Pompeu Fabra
48) i dijous 24/set de 10.00h a 11.00h a la parròquia de Sant Pere
i sant Pau (Pl. de l'Església).
Si alguna família no ha pogut inscriure els infants aquesta setmana passada, que vingui igualment a la reunió i farem la inscripció en acabar.
REUNIÓ D’ESPLAIS DE LA ZONA 8. Serà dilluns 21 a les 20.30h a
la nostra parròquia, a la sala sant Pau.
PREPARACIÓ DE BAPTISMES. Cada mes oferim una sessió de
catequesi i preparació per a les famílies que batejaran properament els seus fills. Serà aquest proper dimarts 22 a les 20.00h a
la parròquia de la MD de la Mercè.

ROMERIA A MONTSERRAT. Preparem per al proper mes d’octubre una “versió reduïda” de la romeria parroquial que es va haver
de suspendre pel Covid-19 el mes de Juny. El divendres 23 es farà
la pujada a peu, i la pujada en autocar (sense cel·les, d’un sol dia)
serà el dissabte 24 d’octubre. Anoteu-ho a l’agenda. Més endavant, quan ens confirmin les dates des de Montserrat ja facilitarem la informació per a inscriure’s.
BRÚIXOLA. Aquest servei educatiu de Càritas del Prat comença
les activitats aquesta setmana. Necessitem llibres de lectura en
català per aquests nois/es de 12-16 anys. Si en teniu, porteu-nosels.
CELEBRACIÓ DE LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. Celebrarem la
festa a la parròquia de la MD de la Mercè el proper dijous 24. A les
18.30h hi haurà el rosari i una ofrena de flors (es tracta de portar
de casa una flor o un petit ramet, que dipositarem al peu de l’altar
en uns gerros que hi haurà preparats), a les 19.00h la celebració
eucarística d’aquesta solemnitat, a la que convidem el pratencs
de totes les parròquies. To això amb la limitació de 95 persones
per raó de la pandèmia. També per això després no hi podrà haver
refrigeri.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 13 de setembre Isaac VASILIU de Virgil i Alina Anca.

Julio FERNÁNDEZ GÓMEZ (70), Juan de Dios DE LA CRUZ JABALERA (55), Luciano RAMÍREZ FUENTES (83), Julián FERNÁNDEZ BLASCO
(71), Teresa QUERALT MONTESO (86), Josele PÉREZ SALGUERO (58).
Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 2 d’octubre a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU
DIUMENGE 20. 9.00h. consorts Francisco SALCEDO i Ana DEL MORAL. 20.00h. Montserrat SALOM, Antoni PUGÉS i Paquita LLOBET.
DIMECRES 23. 9.00h. Jaume RIBAS FERNÁNDEZ.
DIUMENGE 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.
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