15 de FEBRER de 2015
DIUMENGE SISÈ DE DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

PER VIURE LA QUARESMA

Núm.
1.539

RECÉS DE QUARESMA: el proper 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. Podem aprofitar així molt bé aquell matí per tenir una estona de pregària, de
meditació en un clima seré de pau.

ASSEMBLEA PARROQUIAL DE SANT PERE I SANT PAU, per al
dissabte dia 28 de febrer, d’aquí a quinze dies, 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, suggeriments i
prioritats per a la vida de la comunitat. La teva opinió compta, reservat
aquella tarda.
Papa Francesc: “Somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho
tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota l’estructura
eclesial es converteixi en un camí adequat per a l’evangelització del món
actual més que per a l’autopreservació” (Ev.Gaudium 27).
INFORMACIÓ SOBRE CARITAS
Una de les activitats de Caritas, el programa d’ajuda en aliments, canvia
d’ubicació. A partir del mes de març ENS TRASLLADEM a l’antiga Escola del
Parc.
EL BANC D’ALIMENTS DE CARITAS PARROQUIAL S’INTEGRA EN UN
PROJECTE COMÚ AMB CREU ROJA I ELS SERVEIS SOCIALS
MUNICIPALS. HI HAURÀ UN ÚNIC PUNT D’ENTREGA D’ALIMENTS: EL
PUNT SOLIDARI SITUAT A L’ANTIGA ESCOLA DEL PARC.
Una part de l’acció de Caritas – l’ajuda en aliments – s’unificarà en un sol
Punt Solidari. Per millorar el servei als beneficiaris i per poder respondre millor a
la creixent complexitat de la manipulació d’aliments. CARITAS parroquial del Prat
continuarà les seves diverses accions d’ajuda i promoció de les persones
necessitades.
Els motius queden exposats: ha crescut molt el nombre d’usuaris. Una part
els ateníem des de Caritas, la resta des del punt solidari. Les tasques de transport,
magatzem, conservació en fred, preparació dels lots... s’ha anat fent més i més
complexa per a les possibilitats d’uns voluntaris i dels espais i recursos parroquials.
L’administració té moltes més possibilitats i es bo que prenguin com a pròpia
aquesta responsabilitat d’atendre les necessitats bàsiques dels ciutadans.
Caritas participa de ple en la coordinació del projecte, aportant implicació de
responsables, servei de voluntaris/es, aliments rebuts i recursos econòmics recollits.
Caritas del Prat continua amb els serveis del Materno-infantil, del reforç
escolar, del pis d’acollida per dones, de l’ajut directa a moltes famílies sense
recursos i l’encaminar cap a la formació i promoció.

Taula Rodona amb motiu del V centenari del naixement de Santa Teresa
de Jesús. Dimecres 25 de febrer, a les 18’30h, al Casal Cívic del carrer Lo
Gaiter del Llobregat, 31. Organitza el CPS Francesc Palau i el Col·legi
Mare de Déu del Carme. Mireu el cartell on s’anuncien els participants.

"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
S

INTENCIONS
MISSES

FRANCESC OLIVERAS MAS (85); ELVIRA BERNAL PUGÉS (91);
FELICITAT MASDEU ARTÉS (94); JOSEFA LLOSA MATAS (93);
JOAN SANAHUJA MONTANÉ (87).

DISSABTE 14
DIUMENGE 15

a les 19
a les 9

DIMARTS 17
DIMECRES 18
DIJOUS 19
DISSABTE 21

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

DIUMENGE 22



INFORMACIONS



Manuela Solana.
esposos Cecili Coromina i Neus Pou;
Mariano Cotela; Rafael Mas i Montserrat Pugés;
Joan Sans i Família.
família Rivas; família Bages.
famílies Orradre-Pi.
Manuela Solana.
Josep Ràfols i Teresa Ribas.
Elia Prieto; famílies Vega-Pascual i Pascual-Vega.
Maria Josefa García Torras.
Maria Josefa García Torras.
Jorge Ezcurra Gil.
Josep Portillo.
famílies Clarisó-Monfort-Lens; Núria García i família.

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: el matí a les 9 a la Cripta, a 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, els dilluns a les 8 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. El proper dia serà el divendres 6 de març.

 Comença la Quaresma. Aquest dimecres és el de Cendra, senyal d’inici de la
Quaresma, els quaranta dies de preparació a la Pasqua, tot recordant el camí del
poble d’Israel pel desert i també l’estada de Jesús preparant-se per emprendre el
seu ministeri públic. Tindrem imposició de la Cendra a totes les eucaristies. A les
7’20 al Col·legi, a les 9 a la Cripta i a les 8 de la tarda a Sant Jordi.



Demà dilluns després de Carnestoltes, el dia 16, serà festiu escolar i no hi haurà catequesi.
Dijous dia 19, grup de Bíblia i Litúrgia a les 7 de la tarda a la rectoria. Catequesi d’adults.

 Via Crucis: un dels elements de pregària durant la Quaresma. A les 6’15 de la
tarda, abans de la missa de 7. Dissabte que ve serà el primer de Quaresma.





AVUI ACABEM LA COL·LECTA DE MANS UNIDES CONTRA LA FAM EN EL MÓN.
Vam tenir el Sopar de la Fam i ara podem fer la nostra aportació generosa en els sobres
especials tot pensant en tants germans a qui els manca el més necessari per viure.
Aquest dimarts 17, a les 5’30 de la tarda fins a les 6’30, sessió de “Vine i Veuràs” a la
Cripta de la Parròquia, per als pares de la catequesi i obert a tothom. Una hora de
meditació, pau i silenci, proclamació de la Paraula de Déu, testimonis de fe, oració. Una
bona manera d’obrir pas al Senyor en la nostra vida. Podeu venir i convidar també a
persones amigues.
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 per tenir el programa detallat. 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.

