26 d’ OCTUBRE de 2014
DIUMENGE XXX durant l’any / A
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

PREGÀRIA PER TOTS ELS VOLUNTARIS DE LA PARRÒQUIA
EN L’INICI DE LES ACTIVITATS PASTORALS

Núm.
1.523

Ja fa uns dies i setmanes que anem posant en marxa totes les activitats pastorals
de la parròquia. Ara, aquest cap de setmana volem pregar, a totes les eucaristies,
per totes les persones que treballen a la parròquia, a la comunitat de Sant Jordi,
en qualsevol de les activitats i serveis que s’hi fan. Són moltes més de les que ens
pensem, que col·laboren en la litúrgia, els serveis del temple, la catequesi en totes
les etapes i formes, les activitats de Cariats i de servei social, el despatx, l’esplai,
l’economia, l’organització d’esdeveniments, com ara aquestes setmanes el
pessebre, i tot el treball habitual. La llista és molt llarga, només cal veure els
representants al Consell Pastoral, o si el recordeu, aquell arbre de la vida
parroquial que vam confegir quan la visita pastoral.
Per això, avui, després de la comunió, volem fer aquesta pregària:

Senyor Jesús, et presentem tot el treball que durant aquest curs
farem a la parròquia. Et demanem per totes les persones que hi
treballen, que ofereixen una mica del seu temps i les seves
capacitats al servei de l’evangeli i dels germans. Beneeix tots els
voluntaris i voluntàries de totes les activitats parroquials. Només
tu coneixes la seva generositat i la seva bona voluntat. Fes que
aquest servei, fet per amor a Déu i als germans, ompli el seu cor
de fe i d’esperança, que els faci créixer en la seva vida cristiana,
de pregària i d’acció. I fes Senyor Jesús que, per aquestes
activitats i amb la teva gràcia, moltes més persones arribin a
conèixer el teu evangeli i a estimar-te i seguir-te amb tot el cor.

CENTRE D’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU
Aquest dissabte 25 d’octubre, amb la missa familiar, la castanyada i
un sopar amb antics monitors i amics celebrarem el 30 aniversari del
Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau. El proper dissabte 8 de
novembre, clourem aquest any d’aniversari, amb l’activitat solidària.
Agraïment a tots els monitors i pares i mossens que hi han treballat al
llarg dels anys, i ànims i felicitació als qui ara s’hi esmercen.

"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:
ALAN RABANEDA ORTIZ; ONA AMADOR BERNA;
LEYRE SARABIA PACHECO; MARTINA COBO RUIZ;
PERE SALTÓ ACEDO.

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:
FRANCESC CASAS LLAGOSTERA (85); ÁNGELES ARDID MORENO (101).
EXÈQUIES
DISSABTE 25

a les 20

DIUMENGE 26

a les 9
a les 11
a les 20
a les 9
a les 20

DILLUNS 27

DIMARTS 28
DIJOUS 30
DISSABTE 1

INTENCIONS
MISSES

DIUMENGE 2

a les 9
a les 9
a les 9
a les 11
a les 12´30
a les 19
a les 9
a les 12´30

famílies Company-Solà; Maria i Joan; Cisquet i Mª Teresa;
Conxita Sanfeliu.
Josep Portillo; Josep Portero; famílies Ferrer-Busquets.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.
.
Petra-Manuela García; Toribio García.
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets.
Leandro José; Santana Ojeda; Maria Giménez;
Juan Torres Castelló.
Enric Bragado.
famílies Ferrer-Busquets.
Albert Rovira; Antón Gili i Núria Farrés.
Mariano Clemente; Javier Clemente i el seu fill Xavier;
José i Juan Torremocha; Rosa Peris.
Ramon Fabró Company .
famílies Torres-Llauradó; Ramon Fabró Company.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan.
Domingo i Joan Gibert.

cc

AQUESTA NIT, CANVI D’HORA OFICIAL. A la matinada del diumenge 26, últim
d’octubre, s’ha produït el canvi d’hora oficial. Ara indiquem com afecta això als
horaris de les misses a la parròquia. De fet, només afecta a les vespertines de dissabte
i diumenge, que passen a ser a les 19 h. Per tant l’horari queda així:

INFORMACIONS





Diumenges: Eucaristia a les 9, a les 11, a les 12 a Sant Jordi, a les 12’30 i a les 7 del vespre.
Torna a haver-hi missa diumenge a 12’30h.
Dissabtes: eucaristia al matí a les 9, i al vespre, missa de vigília a les 7 de la tarda.
Dies feiners: cada dia escolar a les 7’20 del matí, eucaristia a la capella del col·legi Mare
de Déu del Carme. Cada matí a les 9 a la cripta. I els dilluns i divendres a les 20 h del
vespre també a la Cripta. A Sant Jordi, cada dimecres a les 8 del vespre.

FESTIVITATS DE TOTS SANTS I COMMEMORACIÓ DELS FIDELS DIFUNTS
Serà el proper cap de setmana. Divendres 31, missa de vigília de Tots Sants, a la
Cripta, a les 19 hores (atenció, a les 7 i no a les 8 del vespre). Dies 1 i 2, horari
com cada festiu: a les 9, a les 11, a les 12 a Sant Jordi, a les 12’30 i a les 19 h.
Als cementiris: dissabte dia 1, Tots Sants, a les 5 de la tarda, pregària del Rosari
pels difunts. Dia 2, diumenge, a més de les misses a les parròquies, hi haurà una
eucaristia a les 10 del matí, al Cementiri Vell i una altra a les 4 de la tarda al
Cementiri Nou

