22 de FEBRER de 2015
DIUMENGE PRIMER DE QUARESMA/ B
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

ASSEMBLEA PARROQUIAL DE SANT PERE I SANT PAU

Núm.
1.540

Aquest dissabte que ve dia 28 de febrer, a la tarda, de 5 a 7, als locals de la
cripta. Un parell d’hores de trobada parroquial per comptar amb l’opinió de tots els
feligresos sobre la marxa de la parròquia. En el marc dels 10 anys de vida de la
nova diòcesi de Sant Feliu, en l’ambient de la Quaresma, camí de renovació
comunitària. Una crida a viure amb esperança agermanats com a Parròquia. Un
moment de concreció, de fer propostes, correccions, suggeriments i prioritats per a
la vida de la comunitat. La teva opinió compta, reservat aquella tarda.
Ens diu el Papa Francesc a tota l’església, també a nosaltres: “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).
Ens reunirem a les 5 de la tarda. Pregària i Introducció: el moment present
de l’església, com viure-ho des de la parròquia ? Després: Reunió per petits grups
d’intercanvi. Fem suggeriments sobre qualsevol aspecte de la vida parroquial en
ordre a millorar. Pensem-hi durant la setmana: tinc alguna proposta quant a les
celebracions, la pregària i la litúrgia ? I pel que fa a la formació, la catequesi, la
comunicació de l’evangeli, l’anunci de la fe ? I pel que fa al servei, l’ajuda als
altres, Caritas, la presència en la població ? I pel que fa a l’organització,
l’economia, la comunicació...?
Acabarem amb uns estona de col·loqui, picant una galeta, presentant la
web de parròquies del Prat i convidant a la calçotada que l’esplai organitza per
l’endemà.

ANY DE SANTA TERESA: dimecres que ve dia 25, a les 18’30h al
Casal Cívic (c/ Lo Gaiter del Llobregat, 31) TAULA RODONA.
Organitzen les Carmelites Missioneres. Mireu el Cartell
INFORMACIÓ SOBRE CARITAS
Ja hem anat informant. 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. Caritas participa de ple en la coordinació del projecte, aportant implicació
de responsables, servei de voluntaris/es, aliments rebuts i recursos econòmics
recollits. Caritas Parroquial 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.
PREGÀRIA pels cristians perseguits. Ho sabem per les notícies, certament
esgarrifoses, però potser girem full sense saber què dir ni què fer. A més
d’accions de protesta i de reclamar el respecte als drets humans i que els
organismes s’hi impliquin, nosaltres també hem de pregar pels germans en la fe.
Ho podem fer personalment i en les celebracions:
- Pels cristians que són
perseguits a causa de la seva fe: que l'Esperit Sant de Déu els doni fortalesa per
poder sortir vencedors en el combat de la fe. – Que no els deixem ni en la
indiferència ni en l’oblit. – Pels seus perseguidors i botxins, que es deixin tocar el
cor, deposin les armes i aprenguin a conviure amb humanitat i respecte.

"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 RECASENS GARRIGA (96); ROSA MIRALPEIX MAS (95);
MARIA GARRIDO BALLESTEROS (71)
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Jorge Ezcurra Gil; Encarnación Montañez Campos.
Josep Portillo; Rafael Mas; Montserrat Pugés.
famílies Clarisó-Monfort-Lens; Núria García i família.
Diego Verdugo.
Antonio Gómez Plaza.
Josep Portero.
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets.
Anastasio Prieto; famílies Company-Solà.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan;
Mossèn Josep Farrés.
esposos Francesc Riba i Dolors Busquets i la seva
filla Conxita Riba.
Maria Rojo García; esposos Antoni Pugés i Paquita
Llobet; Ramon Pugés Trias.

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.
DURANT LA QUARESMA, cada dia pel matí, al començar la missa de 9 fem la pregària de
Laudes. La Litúrgia de les Hores és la pregària que agermana tota l’Església en la lloança, l’acció de
gràcies i la intercessió. Seria una bona cosa durant la Quaresma, als qui els sigui possible pels horaris,
el procurar participar més en l’eucaristia diària.
Un altre suggeriment és seguir des de casa, per ràdio, la pregària de Laudes i Vespres del monestir
de Montserrat. Ràdio Estel (106.6) hi sintonitza cada dia a les 7’30 del matí i a les 6’45 del vespre.

Via Crucis: un dels elements de pregària durant la Quaresma. Cada dissabte a les
6’15 de la tarda, abans de la missa de 7.



AVUI AQUEST DIUMENGE ACABEM LA COL·LECTA DE MANS UNIDES CONTRA
LA FAM EN EL MÓN. LA SETMANA PASSADA ES VAN RECOLLIR 885 EUROS AL
SOPAR DE LA FAM DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT.



Dimecres de l’altra setmana, dia 4 de març, de 7 a 8 del vespre, sessió de “Vine i Veuràs” a
la Capella de Sant Jordi, 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,
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 MunicEl Prat. Al despatx hi ha programes detallats.
La calçotada de l’Esplai a benefici de les colònies d’estiu. Serà al Parc del Fondo d’en
Peixo, el proper diumenge 1 de març. Tickets ja a la venda, mireu els cartells.
ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ A L’ESCOLA: Els pares que volen una educació
cristiana per als seus fills i una instrucció sobre el fet religiós tenen dret a demanar que en les
escoles on van els fills es pugui realitzar aquest ensenyament. Mireu els cartells i programes.




