1 i 2 de NOVEMBRE de 2014
TOTS SANTS i FIDELS DIFUNTS
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

DESPRÉS DE LA VISITA A MONTSERRAT

Núm.
1.524

Dissabte passat vam fer la visita a Montserrat per part de l’Associació. Vam acabar la
jornada anant a un altre santuari de la Mare de Déu, a Queralt, sobre Berga. En la visita a
Montserrat, al començar l’eucaristia, es va llegir aquesta poètica introducció escrita per en
Pere Rodríguez Darnés i que aquí publiquem:
Benaurada Verge Bruna,
aquesta Associació de la Mare de Déu de Montserrat, de la Parròquia de Sant Pere i
Sant Pau del Prat de Llobregat, fundada ara fa 31 anys, té com una de les principals missions
la d’organitzar un cop a l’any la pujada a la Muntanya Santa per visitar el vostre Santuari, el
lloc d’acolliment de tots els vostres devots, el lloc on, gaudint de la vostre presència, ens
il·lumineu per retrobar-nos a nosaltres mateixos tot meditant el que som i el que fem per obrir
nostre cor en vers el proïsme.
I la vostre serenor, Mare de Déu de Montserrat, el somriure que ens oferiu tot
mostrant-nos vostre fill, ens omple de joia l’esperit. I és per això que any rere any sentim
aquesta imperiosa necessitat d’apropar-nos cap a vos, demanant vostre ajut, que intercediu
davant el bon Jesús, a fi què sempre ens guiï per a que avancem pel bon camí i ens ajudi a
superar, admetre i acceptar els esculls que ens porta la vida.
Rebeu Mare de Déu tot l’amor i devoció que aquesta Associació, tots els feligresos de
la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau sentim per vos. I tal com cantem en el Virolai, us
demanem de nou que sempre, “ens doneu abric dins vostre mantell blau”.
I en aquests moments d’incertesa, princesa dels catalans, us preguem que vetlleu per
la catalana terra, fent que l’Estrella d’Orient per tothom sigui pilar de fortalesa i
reconeixement, i per a que puguem fer del nostre país un bell paradís on sempre poder lloarvos.
Verge Bruna ben venerada / dels catalans bell consol
/ us preguem en aquesta trobada /que no tingui el país cap dol.
ooooooooooooo

A propòsit de Tots Sant i Fidels Difunts. Un relat que ens ha arribat i que fa pensar
en allò que ningú ha vist mai ni sentit, la vida després de la mort. El títol és: HI
HAURÀ VIDA MÉS ENLLÀ ?
En el ventre d’una dona embarassada hi havia dues criatures. Una pregunta a l’altra:
- ¿Tu creus en la vida després del part?
- És clar que sí. Alguna cosa hi ha d’haver després del part. Potser estem aquí
perquè ens cal preparar-nos per al que serem més tard.
- Bajanades! No hi ha vida després del part. ¿Com seria aquesta vida?
- No ho sé... però segurament hi haurà més llum que aquí. Tal vegada caminem
amb els nostres propis peus i ens alimentem per la boca.
- Això és absurd! Camina és impossible. ¿I menjar per la boca? Això és ridícul!
El cordó umbilical és per on ens alimentem. Jo et dic una cosa: la vida
després del part està exclosa. El cordó umbilical és massa curt.
- Doncs jo crec que hi ha d’haver alguna cosa. I tal vegada sigui una mica
diferent al que estem acostumats a tenir aquí.
- Doncs ningú no ha tornat mai del més enllà, després del part. El part és el
final de la vida. Al capdavall la vida no és més que una anguniosa existència
en la foscor que no duu a res.
- Bé, jo no sé exactament com serà després del part, però segur que veurem la
mare i ella ens cuidarà. (...continuarà).

"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 MEDINA TRAVÉ; AINA GÓMEZ MOLINA.
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:
ANTONIA DE LOS SANTOS LÓPEZ (81); MÁXIMO MARTÍNEZ LOZANO (86);
ANA MARIA REVUELTA SEDANO (76).

EXÈQUIES
DISSABTE 1

DIUMENGE 2
DILLUNS 3

INTENCIONS
MISSES



INFORMACIONS




DIVENDRES 7
DISSABTE 8
DIUMENGE 9

a les 9
a les 11
a les 12´30
a les 19
a les 9
a les 12´30
a les 9
a les 20
a les 20
a les 19
a les 9

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.
Francisco Mateo i Ana Vidal
Vitilio Fermoselle Barrueco.
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE OCTUBRE
Pere Sardà i Lola Boixadera.
Roc Mas.

HORARIS DE MISSA
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 del vespre.
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
Dies 1 i 2, horaris com cada diumenge i 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
El divendres dia 7, a les 8 del vespre, hi haurà també la missa pels difunts del mes.






Dimecres dia 5, a les 7 de la tarda, a Sant Jordi, sessió de Vine i Veuràs: una hora de
presentació del missatge de Jesús, d’espai per a obrir el cor a la fe, per trobar la pau i el
sentit de la vida enmig de tantes preocupacions. De 7 a 8, i a continuació, l’Eucaristia del
dimecres. Per què no véns aquest dimecres, segur que et farà bé. Convida-hi algú.
Dijous dia 6, de les 19 a les 20’30, grup de catequesi Bíblia i Litúrgia. Formació per a adults.
Divendres dia 7, de 5’30 a 7 de la tarda, trobada de catequesi, Vine a Conèixer, un grup de
formació cristiana a partir de la vida i l’acció de Jesús.
L’altra setmana, Jornades de Formació a la Casa de l’Església, mireu cartells i el Full Diocesà.

