12 d’ OCTUBRE de 2014
DIUMENGE XXVIII durant l’any / A
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

DOMUND: DIUMENGE MUNDIAL DE LES MISSIONS

Núm.
1.521

Què és el Domund? El dia del DOMUND serà el diumenge que ve dia 19. És
el dia en què tota l’Església universal resa i col·labora econòmicament en
favor de l’activitat evangelitzadora dels missioners i missioneres.
Qui són aquests missioners? Són sacerdots, religiosos i religioses, i laics
també, que han estat enviats, per un període llarg de temps o per tota la vida, a
països on encara no ha estat anunciat l’Evangeli o a comunitats cristianes que
estan en els seus inicis. Actualment hi ha prop de mil missioners i missioneres
de les diòcesis catalanes, enviats arreu del món.
Què fan aquests missioners? Anuncien l’Evangeli als qui encara no coneixen
a Jesús, perquè, si reben la gràcia de la conversió, puguin incorporar-se a
l’Església pel sagrament del Baptisme. També promouen tota mena de
projectes educatius, sanitaris i de caràcter social a favor de les persones i
pobles que atenen.
Com col·laborar amb ells? Resant per ells i pels pobles que serveixen,
perquè Déu fecundi amb la seva gràcia el treball que realitzen.
Econòmicament: per mitjà de la col·lecta del Domund, aquests donatius són
repartits equitativament entre tots els territoris de missió. Sense aquestes
ajudes seria impossible l’activitat missionera i pastoral d’aquestes esglésies
naixents, que són el 38% de tota l’Església catòlica.
A què es destinen els diners de la col·lecta del Domund? Sosteniment de les
comunitats cristianes i de les persones que treballen al seu servei en
l’evangelització, la pastoral i el treball social. Construcció d’esglésies i
capelles. Compra i manteniment de vehicles per a visitar les comunitats.
Formació dels responsables. Projectes socials, educatius i sanitaris.
Ja veiem si n’és d’important ajudar la tasca de tots els missioners. Siguem
generosos!!!


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, encomanar la coca i el
mató 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 a Berga i a la tarda pujarem al
santuari de Queralt. El preu del viatge + el dinar és de 35 euros. El dia
d’inscripció és el proper dimecres dia 15, de 5’30 a 6’30 de la tarda al
Despatx.

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

"Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció
del vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova"

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:
LAIA-KEIKO GIRÓN CONTRERAS; XAVIER AYALA MANIBOG;
HUGO EGEA LÓPEZ.
BAPTISMES
"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:
JOSEP BALAÑÀ FORT (102); JOAN BOQUERA PREVOSTI (81);
JOAN MANUEL TORRES CASTELLÓ (55); AGUSTINA LÓPEZ PÉREZ (96).
EXÈQUIES

INTENCIONS
MISSES

a les 9
a les 9
a les 11

DIMECRES 15

a les 9

DISSABTE 18
DIUMENGE 19

a les 9
a les 11
a les 12’30

famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro.
Pilar García; Lluís Fabró ; Maria Peralta Acero.
Mariano Clemente; Javier Clemente i el seu fill Xavier;
Francisco Salcedo.
esposos Joan i Teresa; Josep Ràfols i Teresa Ribas;
Maria Teresa Sanfeliu; Teresa Ferrerons i Teresa Ferran;
Mariano Cotela; Maria Siré.
Maria Peralta Acero; Elia Prieto.
Prudencio Villaverde Campos.
Wilhem Slager i Domingo Gibert.

HORARI DE MISSES A PARTIR DEL PROPER DIUMENGE 19 D’OCTUBRE



Eucaristia a les 9, a les 11, a les 12’30 i a les 8 del vespre.



La missa del migdia a les 12’30 retorna el proper diumenge 19 d’octubre.




INFORMACIONS

DISSABTE 11
DIUMENGE 12

L’eucaristia dels dilluns i divendres a les 20 h. començarà també després del dia del Pilar, això és a
partir d’aquest dilluns 13 d’octubre i del divendres 17 d’octubre. A la Cripta.
A SANT JORDI: hi ha l’eucaristia de les 12 h. de cada diumenge i festiu. L’eucaristia dels
dimecres a les 20 h. començarà el proper 15 d’octubre, festa de Santa Teresa.



Avui dia 12 d’octubre, 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 11 d’octubre, comença el curs el 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.
Equip de Litúrgia, el divendres 17 octubre, a les 18’45.
15 d’octubre, festa de Santa Teresa de Jesús, amb l’especial celebració al llarg del curs dels cinccents anys del seu naixement. Seran moltes les activitats que es faran. Ara, amb temps, també volem
anunciar que el mes de març del 2015, els dies 6,7,8 i 9, farem una Ruta Teresiana organitzada per les
parròquies del Prat i les germanes carmelites. Serà una excursió en autocar, de 4 dies a Àvila i altres
llocs de record de Santa Teresa. Properament donarem el programa, els preus i els dies d’inscripció.
Dimecres 15, de 5’30 a 6’30, inscripció per a la sortida a Montserrat i Berga. Al Despatx.
Trobada de famílies joves: aquest diumenge que ve, dia 19, a les 11 del matí.

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.
COMENCEN LES CATEQUESIS DE PRIMER ANY: dilluns dia 20 a Sant Jordi i
aquest dimarts dia 14 a la parròquia, de 17’30 a 18’30, amb els pares, inici de la
catequesi. El dissabte 25 i el diumenge 26 serà la primera missa familiar del curs.

