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Som administradors
de la vinya
Celebrem aquest diumenge la festa de sant
Francesc d’Assís, un sant que va manifestar
una sensibilitat especial per la creació i per
això ha esdevingut el patró de l’ecologia. Us
oferim una reﬂexió a partir de l’Evangeli
d’aquest diumenge que ens ha fet arribar el
grup d’ecoparròquies de Justícia i Pau. A la
seva web (justiciaipau.org/ecoparroquies)
hi podreu trobar molta més informació,
reﬂexions, activitats i propostes....
Trobem avui a l'Evangeli una paràbola de Jesús, adreçada als dirigents del poble d'Israel. Són
paraules molt
dures
que
haurien interpel·lar-nos
també a nosaltres. La millor manera
d'acollir
aquesta
paràbola
és, segurament, esdevenir
plenament conscients de la responsabilitat que Déu ha deixat en mans de la
humanitat en fer-li
l’encàrrec de tenir cura
de tot allò que havia
creat i, d’una forma molt
especial, als que ens anomenem deixebles de Jesús
i hem reconegut en Ell, i en
seu amor incondicional, “la
pedra angular” que sosté
l’ediﬁci del Regne que Déu vol per a la seva
creació.
No hem sabut acollir el dons de Déu i ens
hem cregut els “amos de la vinya”. Ell esperava que en tinguéssim cura i nosaltres estem malbaratant i destruint. Esperava de

nosaltres fruits de generositat i amor però
produïm violència, injustícia, desigualtats...
Déu continua enviant-nos els seus missatgers però també avui són rebutjats, maltractats i morts pels poderosos dels nostres dies, emparats per la indiferència i la
passivitat d’una gran majoria. També avui
el missatge del Regne de Déu, que Jesús
proclama, està en franca oposició
als “regnes” del nostre món,
també avui Jesús continua
morint a les creus de tants
homes i dones que el nostre món benestant cruciﬁca.
Fa molt temps que els
cristians hauríem d'haver aprés la manera
d'estimar la creació i
defensar millor la
justícia, però continuem malbaratant
els recursos del planeta i donant suport
a una societat feta a
mida de l'egoisme fratricida. ¿Pot ser que encara
ens sorprengui descobrir que
podem estar a punt de ser
acomiadats de la vinya mentre Déu segueix obrint camins
nous al seu projecte de salvació
amb altres capaços de produir
fruits de generositat i justícia?
Tant de bo que, ben units a Jesucrist i guiats per l'Esperit, siguem
capaços d’alliberar-nos de l'afany
desmesurat de posseir i dominar
com a amos el que només pertany a
Déu i units a Sant Francesc sapiguem
adreçar-li agraïts un càntic de lloança agermanats amb tota la creació.
Justícia i Pau

VETLLA DE PREGÀRIA EN
MOTIU DE LA ORDENACIÓ
DIACONAL D’EN XAVIER I
EN SAMUEL. Aquest diumenge 4 d’octubre, a la
cripta, a les 18.30h. És
oberta a la participació de
tothom qui ho desitgi. Amb
ells donem gràcies a Déu per la crida i el ministeri que els serà
conferit pel bisbe Agustí el proper diumenge 11 d’octubre a la catedral de sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.
RETORN DEL FULL DIOCESÀ EN PAPER. A partir d’aquest cap de
setmana retorna l’edició en paper del Full dominical. El trobareu
a la sortida del temple.
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 amb un dinar al restaurant del mirador dels apòstols pels qui ho desitgin. El preu de l’autocar del
dissabte 24 és de 15€ anada i tornada, sortint a les 8.00h del Prat
i retornant després de la pregària de vespres. El preu del dinar encara al restaurant no ens l’han confirmat, però serà a l’entorn de
25€. Us podeu inscriure al despatx parroquial tant de Sant Pere i

sant Pau com de la MD de la Mercè fins al divendres 16. La inscripció per pujar a peu es pot fer al despatx o directament per Internet
a l’enllaç https://forms.gle/RRNjiBCTTW5wHVM7A
INFORMACIONS PARROQUIALS. Ja a inicis de setembre vam fer
un canvi en la forma de distribució del Full parroquial que facilita
la gestió dels correus i ens ajuda a complir la Llei de protecció de
dades. Si algú ha deixat de rebre el Full, el pot tornar a rebre demanant-ho al correu parroquieselprat@gmail.com.
També voldríem refer els grups de WhatsApp amb el telèfon mòbil de la parròquia. Per a fer-ho hauríeu de desar als vostres contactes el telèfon mòbil de la parròquia 619 421 033 (si no és als
vostres contactes no rebríeu les comunicacions) i demanar-nos
que us incloguem enviant-hi un Whatsapp amb el vostre nom i
cognoms i la voluntat de rebre informacions.
GRUP DE L’ACO. Reunió aquest diumenge 4 a les 16.30h a la sala
Caliu.
GRUP BÍBLIC. Reprèn les reunions, ara a la sala de Caliu de la parròquia de Sant Pere i sant Pau. Serà el proper dijous dia 8 a les
19.00h.
VINE A CONÈIXER. Reunió el proper divendres 9 a les 17.30h a la
sala de sant Pere.
CELEBRACIONS DE PRIMERES COMUNIONS. Tant a la parròquia
de la MD de la Mercè els propers dissabtes a les 12.30h com a Sant
Pere i sant Pau els diumenges a les 12.30h.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 26 de setembre Lucía SANTIAGO CAMACHO de David i Alba Maria, Dylan ROMERO CÓRDOBA de Kevin i
Miriam-Pilar, Noa RODRÍGUEZ ALAMO de Javier i Laura.

Josefa FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (84), Antonio GARCÍA NÚÑEZ (93), Maria VICENTE IBERN (89), Félix DOBLADO HURTADO (87),
José TORRES NAVAS (91).
Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 6 de novembre a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 3. 9.00h. Francisco SALCEDO.
DIUMENGE 4. 9.00h. Joan MARTÍ, Albert ROVIRA, consorts Francisco SALCEDO i Ana DEL MORAL. 20.00h. José Manuel MENENDEZ.
DISSABTE 10. 9.00h. Francisco SALCEDO.
DIUMENGE 11. 9.00h. Francisco SALCEDO, fam. INÉS CONDE i
CONDE RIERA.
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