8 de MARÇ de 2015
DIUMENGE III DE QUARESMA / B
El Prat de Llobregat

QUARESMA

FULL PARROQUIAL

UN TEMPS D’AMISTAT AMB DÉU

Núm.
1.542

Crec que Déu, tot i l’abundància de la vida divina i de que no
tingui en principi necessitat de nosaltres, desitja que existim
per una qüestió d’amistat. Aquesta tesi pot semblar estranya,
perquè va en contra de determinats ensenyaments sobre Déu.
Sent honestos, jo mateix la vaig posar en qüestió quan vaig
començar a pensar-hi. Però amb els anys, a mesura que la meva
relació amb Ell s’ha aprofundit i he escoltat a altra gent parlarne, m’he convençut que la millor analogia de la relació que Déu
vol amb nosaltres és l’amistat.
Extret de Lenten Meditations de William A. Barry, SJ

 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, procurar
participar més en l’eucaristia diària, als qui els sigui possible pels
horaris,
 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.

"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:
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CONCEPCIÓN ZAPLANA GASCÓN (98); LEONOR RUIZ ALCAIDE (94);
JOSEP SEGARRA ORENGA (82).

DISSABTE 7

a les 19

DILLUNS 9
DIMECRES 11
DISSABTE 14

a les 9
a les 9
a les 19

DIUMENGE 15

a les 9
a les 11

famílies Làzaro-Porta; família Fabà; família Ferré;
famílies Dobaño-Peláez; famílies Torres-Llauradó;
Montserrat Itarte ; Camilo Bernat Escartín
Roc Mas
Famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro
Conxita Aguilar i Ángel Palao; Ramon Ivern;
Francisco Orenga; Josefa Aparisi; Josefa;
Elvira i Francisco Orenga.
Mariano Cotela
Javier Clemente i el seu fill Xavier Clemente López;
Mariano Clemente

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 10 d’abril en la
setmana de Pasqua.
Proper Consell Pastoral : serà el dijous dia 12, a les 7 tarda.
Trobades de Preparació al Matrimoni: seran el divendres i dissabte 13 i 14 a les 21’30h als
locals de la Cripta. Per a les parelles que preparen la celebració del sagrament del Matrimoni.
Diumenge 15, trobada matinal amb les famílies joves.
PARRÒQUIA 2.0: la parròquia a la Xarxa. Podeu passejar-vos una mica per la web que vam
presentar a l’Assemblea parroquial de dissabte passat. www.parroquiadelprat.cat Trobareu
serveis i informacions. També us podeu fer amics del facebook: Parròquies del Prat de
Llobregat, i seguireu els nostres esdeveniments. Si voleu que us enviem a casa per internet el
Full Parroquial i altres notícies heu de donar-nos el vostre correu electrònic o enviar-ne un de
vostre a santpere582@bisbatsantfeliu.cat A les taules hi ha fulls per donar les dades.
VIATGES D’ESTIU. Primera inscripció i paga i senyal: els interessats en el viatge al nord
d’Itàlia i Àustria, del 12 al 20 d’agost, poden ja fer el primer pagament i donar les dades
de pre-inscripció. Fins al 25 de març. En el programa trobareu com fer-ho, sempre
directament a l’Agència i donant comunicació a la parròquia. Més endavant farem una reunió
explicativa. Recordeu 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.
Pel que fa al viatge a Terra Santa, del 22 al 31 de juliol de 2015, interessats parleu amb els
mossens per tenir el programa detallat. Si no es forma un grup suficient no es podrà fer.

