5 d’ OCTUBRE de 2014
DIUMENGE XXVII de durant l’any / A
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

INICI DEL SÍNODE SOBRE LA FAMÍLIA
Jesús, Maria i Josep,
en vosaltres contemplem
l’esplendor del veritable amor;
a vosaltres, confiats, ens adrecem.
Sagrada Família de Natzaret,
fes també de les nostres famílies
un lloc de comunió i un cenacle de pregària,
autèntiques escoles de l’Evangeli
i petites Esglésies domèstiques.
Sagrada Família de Natzaret,
que mai més no hi hagi en les famílies
episodis de violència, de foscor i de divisió;
que el qui hagi estat ferit o escandalitzat
sigui aviat consolat i guarit.
Sagrada Família de Natzaret,
que el Sínode dels Bisbes
faci prendre consciència a tots
del caràcter sagrat i inviolable de la família,
de la seva bellesa en el projecte de Déu.
Jesús, Maria i Josep,
escolteu, acolliu la nostra súplica.
Amén.

ES POSA EN MARXA LA CATEQUESI: el primer dia de catequesi,
que han de venir els nens i nenes amb els seus pares, serà: Per als de segon
any que continuen i es preparen per la primera comunió, i que també han de
venir amb els pares, aquest dilluns 6 d’octubre a la parròquia i el dimarts dia
7 a Sant Jordi. Per als de primer any, els qui comencen, dimarts que ve dia
14 d’octubre. A Sant Jordi el dilluns de la setmana que ve dia 20 d’octubre..
Sempre n’hi ha que no s’han assabentat o no han estat a temps
d’apuntar els fills a la catequesi. Que truquin a la parròquia: 93 379 02 20 i
els atendrem, però com més aviat millor que tot està a punt per començar.
També hi ha el “grup 56” catequesi de postcomunió, adreçat a nois i noies
de 5è i 65è de primària; i l’ “espai ESO” per als qui cursen aquesta etapa
secundària. També els grups de preparació a la confirmació.
Dissabte 25 d’octubre, a les 8 de la tarda, primera Missa familiar a la parròquia
i el diumenge 26 a Sant Jordi. Hi han de participar tots, nens i família.

Núm.
1.520



Economia: aquests diumenges passats hem fet una crida a ajudar l’economia de la
parròquia, que entrem en dèficit. Algunes persones han començat a respondre amb
algun donatiu extra. Els ho agraïm molt i tant de bo molts més ho facin. Hem de
donar una empenta: a les col·lectes; a les quotes o subscripcions. Revisem de nou
què aportem setmanal o mensualment i posem-nos al dia; La parròquia és casa de
tots i cosa de tots !

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als
qui ja han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"
Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
EXÈQUIES

ANTONIO LUQUE MALDONADO (86); Mª ANGELS SOLER SAMPÉ (98);
MANUEL RIO JURADO (82).
DISSABTE 4

a les 9
a les 20

DIUMENGE 5

a les 9
a les 11
a les 9
a les 9
a les 9
a les 9
a les 9
a les 11

DIMECRES 8
DIJOUS 9
DIVENDRES 10
DISSABTE 11
DIUMENGE 12

INFORMACIONS

INTENCIONS
MISSES







Francisco Aguirre; Francisco Salcedo
Ramon Torrebadella Reig; famílies Torres-Llauradó;
Elisa Flores.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan.
Francisco Salcedo; Arturo Sabater; famílies Orradre-Pi.
Pedro i Nati
Roc Mas
Francisco Salcedo
famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro.
Pilar García; Lluís Fabró.
Mariano Clemente; Javier Clemente i el seu fill Xavier;
Francisco Salcedo.

HORARI DE MISSES FINS A DESPRÉS DEL DIA DEL PILAR QUE SERÀ EL
PROPER DIUMENGE 12 D’OCTUBRE
Eucaristia a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre.
La missa del migdia a les 12’30 retornarà el diumenge 19 d’octubre, després del Pilar.
L’eucaristia dels dilluns i divendres a les 20 h. començarà també després del dia del Pilar, això és a
partir del dilluns 13 d’octubre i del divendres 17 d’octubre. A la Cripta.
Ja ha començat també l’eucaristia a les 7’20 del matí a la capella del Col·legi Mare de Déu del Carme,
de dilluns a divendres, els dies escolars.
A SANT JORDI: ja torna a haver-hi la missa de les 12 h. cada diumenge i festiu. L’eucaristia de
cada dimecres a les 20 h. començarà el 15 d’octubre, festa de Santa Teresa.



Diumenge que ve dia 12, festa del Pilar: a les 10’30 hi haurà l’ofrena floral i
a les 11h la missa amb els cants de la casa d’Aragó del Prat.



Properes dates a recordar: avui 4 d’octubre, tarda d’inscripció al Centre d’Esplai, una bona
ocasió per als nens i nenes: jocs, amics, educació... Són ja trenta anys d’aquest servei
parroquial, El dissabte 25 d’octubre, amb la missa familiar, la castanyada i un sopar amb
antics monitors i amics es clourà aquest aniversari.
Aquest cap de setmana, el 3 i 4 octubre, 8 voluntaris de Caritas de la parròquia participen de la
trobada formació a Girona, amb més de sis-cents de tot Catalunya; també avui diumenge dia 5,
a la tarda, inici de curs de catequesi i de joves a la casa de l’església.
Equip de Litúrgia, el divendres 17 octubre, a les 18’45.
Celebració comunitària del sagrament del perdó: el divendres 24 d’octubre a les 19 h. A
més de les celebracions de la penitència pròpies dels temps forts de l’any cristià (per AdventNadal i per Quaresma-Pasqua) oferim també un dia de pregària penitencial i de celebració del
sagrament del perdó. A la cripta, a les 7 de la tarda, abans de la missa vespertina.





 CONSELL PASTORAL, dia 9 octubre, aquest dijous 19 h. a la rectoria



Bíblia i Litúrgia, aquest mateix dijous a les 7 de la tarda fins a les 8’30 començarà el grup de
catequesi d’adults, conduït pel diaca Florenci Travé. Es fa un seguiment i formació a partir de
la litúrgia de cada diumenge, amb un estudi de l’evangeli del dia. És una bona oportunitat.
ANADA ANUAL A MONTSERRAT: serà el dissabte 25 d’octubre, quan la tarda
encara és llarga de llum, aquella nit serà el canvi d’hora oficial. Sortirem a les 8 del matí,
tindrem temps per esmorzar i anar a la missa conventual de les 11. Aquest és el motiu
principal de la sortida, un dia d’acció de gràcies a la Mare de Déu i de demanar la seva
protecció per al nou curs que ja hem començat. Des de fa uns anys i aprofitant les bones
comunicacions, complementem aquesta visita amb una petita excursió. Aquest any
anirem a dinar cap un lloc del Berguedà o del Moianès. La setmana que ve ja podrem
informar dels detalls del lloc, del preu i del dia d’inscripció.

