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FULL PARROQUIAL

Trenta anys de Full Parroquial
febrer 1985 a febrer de 2015
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Repassant l’arxiu del Full Parroquial ens ha aparegut aquesta dada:
el primer Full amb aquest format de complementar amb informacions
parroquials les notícies i els comentaris del Full Diocesà aparegué el 17 de
febrer de 1985. O sigui que ja s’han acomplert trenta anys d’aquest servei
a la comunitat. Són més de mil cinc-cents fulls que han anat sortint
setmana rere setmana, amb algun petit parèntesi estival, i constitueixen un
bon fons d’arxiu per fer memòria de les activitats parroquials. Des que
Mn. Lluís Portabella tragué el primer, els successius mossens i equips del
Despatx l’hem anat continuant. És una manera directa de donar notícia de
la vida de la comunitat, de les seves activitats i convocatòries.
A més de la edició impresa, darrerament estem començant les
proves per enviar-ho també per via internet. Alguns ja ho rebeu perquè
ens heu donat l’adreça e-mail. Posarem uns fulls a les taules de la
parròquia i tothom qui ho vulgui rebre ens ho faci saber i us farem arribar
el Full a casa. Seguirem també fent l’edició paper i no faltarà al final de
les missa aquella recomanació que a molts fa somriure: emporteu-vos els
Fulls ! I llegim-los durant la setmana. Segur que ens farà bé i ens farà
sentir més vinculats a la vida de la parròquia.
EL TRASLLAT DE CARITAS JA ÉS REALITAT
Tal com ja hem anat informant. A partir d’aquesta primera setmana del mes
de març el banc d’aliments de Caritas parroquial s’ha integrat 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 directe a moltes famílies sense recursos i de
l’encaminar cap a la formació i promoció de les persones.
En aquest moment de canvi cal donar les gràcies ben de cor a les voluntàries
i voluntaris que durant tants anys han fet aquest servei amb una gran dedicació.
Alguns seguiran en el nou projecte, d’altres es jubilen després d’un bon servei.
Gràcies Anna, Antònia, Teresa, Carme R. per tot el que heu fet com a Caritas de la
parròquia. I també fem saber un relleu en la coordinació de Caritas parroquial. En
Joan Colominas que ha fet un treball immens tots aquests anys continua vinculat a
Caritas i a molts serveis parroquials, i dóna el relleu en la coordinació a en Josep
(Pepe) Sánchez. A tots dos moltíssimes gràcies pel que han fet i faran.
 Proper Consell Pastoral : serà el dijous de l’altra setmana, dia 12, a les 7 tarda.
 Sortida a Avila i Alba de Tormes, Ruta Teresiana. Ja són a tocar els dies
d’aquest viatge parroquial. El proper divendres dia 6, sortirem puntualment a
les 7 del matí (cal ser-hi una mica abans) de la Plaça de l’Estació. Tornarem el
dilluns 9 al vespre. Som 60 persones de les tres parròquies del Prat.

"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

JOSEFA SÁNCHEZ SEGURA (80); MERCEDES BLASCO ANTOLÍN (58);
Mª FRANCISCA ALONSO IGLESIAS (78).
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Anastasio Prieto; famílies Company-Solà.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan;
Mossèn Josep Farrés i Poch.
esposos Francesc Riba i Dolors Busquets i la seva
filla Conxita Riba.
Maria Rojo García; esposos Antoni Pugés i Paquita
Llobet; Ramon Pugés Trias.
Francisco Mateo i Ana Vidal.
famílies Rodríguez-Darnés.
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE FEBRER
famílies Làzaro-Porta; família Fabà; família Ferré;
famílies Dobaño-Peláez; famílies Torres-Llauradó;
Montserrat Itarte.

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, 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.



Proper dimecres 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. 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.
ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ A L’ESCOLA: aquests dies ha estat un tema polèmic
als mitjans de comunicació. La realitat és més simple i pacífica. Els pares que volen una
educació cristiana per als seus fills i una instrucció sobre el fet religiós tenen dret a demanar
que a les escoles on van els fills es pugui realitzar aquest ensenyament, diferent de la
catequesi parroquial o de la vivència a les famílies. Mireu els cartells i programes.




