1 de FEBRER de 2015
DIUMENGE QUART DE DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

CMAPANYA DE MANS UNIDES i SOPAR DE LA
FAM DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT

Núm.
1.537

El proper cap de setmana tindrem l’inici de la Campanya de Mans Unides
contra la Fam al món. Són ja 56 anys que aquesta organització no
governamental (ong) catòlica ens crida a lluitar contra la pobresa. En el Full
dominical d’aquest diumenge es fa una presentació de la campanya i se’ns
expliquen els objectius. Sabeu que la manera de funcionar de Mans Unides
és transferir l’ajuda directament als llocs necessitats, on hi ha persones i
organitzacions responsables de dur a terme els projectes amb una eficàcia i
un control responsable sobre el terreny. Enguany a tot el nostre bisbat de
Sant Feliu se’ns ha assignat un projecte de desenvolupament integral i
seguretat alimentària a 35 comunitats rurals empobrides del sud de
Mauritània.

A més de la campanya econòmica a les misses del diumenge,
convoquem també com cada any un acte simbòlic “EL SOPAR DE LA
FAM”. Serà el divendres 13 de febrer, a les 8’30 del vespre, als locals
de l’Institut Ribera Baixa (darrera l’hotel Ciutat del Prat). Comptarem
amb la presència i el testimoni de la germana Paciència Melgar,
religiosa guineana de les Missioneres de la Immaculada Concepció,
que va viure en primera persona la crisi de l’ebola (ella va sobreviure i
va poder ajudar a d’altres a guarir-se). A més del seu relat, tindrem
també una presentació del projecte d’ajuda a Mauritània i després el
sopar simbòlic de pa amb oli i la recollida de donatius per a la
campanya d’ajuda. Tot plegat acaba a les 10’30. Us hi esperem. Mireu
els cartells.

Altres activitats properes
RECÉS DE QUARESMA: el dissabte 21 de febrer, organitzem
conjuntament amb la parròquia de Sant Cosme i Sant Damià, una matinal
de recés, per entrar en la Quaresma. Serà a la parròquia de Sant Cosme,
de 10’30 a 13 el matí del dissabte 21 de febrer.

ASSEMBLEA PARROQUIAL DE SANT PERE I SANT PAU,
per al dissabte dia 28 de febrer, a la tarda, de 5 a 7, als locals
de la cripta. Un parell d’hores per comptar amb l’opinió de tots
els feligresos sobre la marxa de la parròquia, fer propostes,
correccions a fer, suggeriments i prioritats per a la vida de la
comunitat. La teva opinió compta, reservat aquella tarda.

2 de febrer, dia de la Vida Consagrada, felicitem les
comunitats de religioses i religiosos del Prat. A les 7 de la
tarda, celebració a la Catedral de Sant Feliu.

"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:
MARIA DEL CARMEN GARCÉS EXPÓSITO (54); PILAR PI MADURELL (86).

EXÈQUIES
S
DISSABTE 31

a les 19

DIUMENGE 1

a les 9
a les 11
a les 19

DILLUNS 2

INTENCIONS
MISSES

DIMARTS 3
DIJOUS 5
DIVENDRES 6
DISSABTE 7
DIUMENGE 8



INFORMACIONS



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

esposos Jaume Monés i Dolors Albet; Carme Monés;
Jaume Monés; Mª Teresa Vilà.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan.
Pere Fabró; Antoni Ràfols; Maria Company;
Vicente i Victor Peris.
Ramon Pugés Trias; esposos Antoni Pugés Trias i
Paquita Llobet Ortiz.
Ángela Vilella; Josep Estalella; Rosa Baró; Joan Riera;
Teresa Estalella.
Maria Teresa Giralt
Francisco Mateo i Ana Vidal; Rosa Rocamora Feliu.
Maria Josefa García Torras
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE GENER
Soledad Porlan Rubio; Maria Josefa García Torras.
famílies Torres-Llauradó
Javier Clemente Gil i el seu fill Xavier Clemente López;
Mariano Clemente; Manuel Colominas; Joan Comanges

HORARIS DE MISSA: Diumenge a les 9, a les 11, a les 12 a la capella de Sant Jordi, a les
12’30 i a les 7 de la tarda. Dissabte: pel matí a les 9 a la Cripta, per la tarda a les 7 al temple.
DURANT LA SETMANA: cada dia pel matí a les 9 a la cripta. Els dies escolars a les 7’20 a
la capella del Col·legi Mare de Déu del Carme. Al vespre a les 8 els dilluns a la Cripta i els
dimecres a les 8 també a la Capella de Sant Jordi. Cada primer divendres del mes tenim la
missa pels difunts a les 8 de la tarda al Temple.



DILLUNS 2 DE FEBRER, LA CANDELERA, festa de la Presentació del
Senyor al temple. Hi haurà eucaristia amb benedicció de candeles a les 7’20
al Col·legi i a les 9 del matí i 8 del vespre a la Cripta.



Dimarts 3 de febrer, Sant Blai, a la missa de les 9 del matí a la Cripta, les
tradicionals paciències.

 VINE I VEURÀS EL PRIMER DIMECRES DE MES A LA CAPELLA DE
SANT JORDI. EL PROPER DIA SERÀ AQUEST DIMECRES QUE VE 4 DE
FEBRER. Obert a tothom de 7 a 8 de la tarda, una hora de “Vine i Veuràs”.
Entre els propòsits del nou any també podem posar el de dedicar una mica més de
temps a la meditació, a la pregària.


Dijous 5, a les 7 de la tarda, grup de catequesi d’adults BÍBLIA i LITÚRGIA. Una formació
continuada a través dels evangelis i la litúrgia de cada diumenge i de cada època de l’any.



Viatge a AVILA, RUTA TERESIANA, del 6 al 9 de març. Passeu pel Despatx el dimecres 4
de febrer de 5’30 a 6’30. Només aquest dia. Els qui es van inscriure i van fer paga i senyal,
ara cal fer el pagament definitiu (200 euros). Cal portar el document DNI.



VIATGES D’ESTIU. Preparem 2 viatges per aquest proper estiu del 2015. Un a Terra Santa,
sense por, hi ha pau per als pelegrins. Fa quinze, deu i cinc anys que hi vam anar. Alguns van
dir que més endavant. Doncs ja hi som. Del 22 al 31 de juliol de 2015. Interessats parleu amb
els mossens. Una inoblidable experiència. I segona opció, el viatge que cada dos estius fem
com a grup parroquial. A l’agost, del 12 al 20, Nord d’Itàlia i Àustria: els llocs natals de Joan
XXIII i Pau VI, les bellíssimes ciutats de Verona i Vicenza; Padova amb la basílica de Sant
Antoni; i després cap als llacs del nord, Trento, Innsbruck i Salzburg. Avió El Prat-Milà i
retorn Munic-El Prat. Al despatx hi ha programes detallats per als interessats.

