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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.

LES CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA
El sagrament del perdó o de la penitència és un dels moments
importants de tota vida que intenti ser veritablement cristiana. ¿Qui gosa
presentar-se davant del Senyor com el fariseu de l’evangeli vantant-se de
ser perfecte i complidor? ¿No va lloar Jesús l’actitud del pecador que
humilment murmurava Senyor, compadiu-vos de mi ? ¿No és veritat que
en la nostra vida hi ha molts moments i molts elements d’infidelitat a allò
que el Senyor espera de nosaltres ? ¿No és molt més sa espiritualment
parlant de tornar un cop i un altre a l’abraçada amorosa del Pare que ens
espera i gaudir del goig del perdó i del nou començament ? Qui no fa mai
aquesta experiència, tal com l’Església la proposa i ofereix amb la seva
mediació sagramental, ¿pot pensar que anirà endavant en el seguiment de
Jesucrist i en la vida evangèlica ?
En el tram final de la Quaresma la parròquia ens ofereix la
celebració sagramental del perdó de Déu.
Ho tindrem el dilluns 23 a la Cripta i el dimecres 25 a Sant Jordi.
Atenció: a les 8 del vespre (i no hi haurà eucaristia; així ho vam parlar al
Consell Pastoral). Dedicarem aquests dos dies al vespre a celebrar amb
calma, de manera personal i comunitària, el sagrament de la penitència.
 Diumenge que ve dia 22, dia del Seminari. En la proximitat de la festa de Sant
Josep, patró de l’Església, tenim aquets dia de pregària i de col·laboració
econòmica amb el Seminari. A la parròquia tenim el goig de tenir un seminarista,
en Xavier, preguem per ell i pels seus companys, i perquè molts més joves
s’animin a escoltar la crida del Senyor. Podeu veure la web: diadelseminari.com

 Concert de Rams: el dissabte 28 de març, a la Cripta, després de missa, a
les 8 del vespre, concert a benefici de Caritas. La Jove Orquestra del Baix
Llobregat.
 Assemblea parroquial, la vam tenir dissabte passat. La setmana que ve
publicarem les aportacions que es van fer al treball de grups.

"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

CONXITA GIRALT MARCÉ (81); FRANCISCO AYALA PORTERO (68);
GREGORIA CARRASCO FERNÁNDEZ (86).

En la mort de la Conxita Giralt: tots els feligresos que l’heu coneguda comprendreu que trenquem la
norma de no fer diferències entre els membres de la comunitat a l’hora de la mort – de tots en podríem dia alguna cosa – i
que avui expressem molt sòbriament el nostre agraïment per la llarga i intensa dedicació de la Conxita a les accions
litúrgiques de la parròquia. Fins que la malaltia la va retirar ella ens va ajudar a pregar acompanyant musicalment les
celebracions, sempre amb la seva disponibilitat i discreció. Que pugui participar ara de la lloança eterna de la glòria del cel.
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Conxita Aguilar i Ángel Palao; Ramon Ivern;
Francisco Orenga; Josefa Aparisi; Josefa;
Elvira i Francisco Orenga; Antonio Escoin Jové;
Felix Montes i Maria Tarrero i el seu fill Felix.
Mariano Cotela.
Javier Clemente i el seu fill Xavier Clemente López;
Mariano Clemente; José Ribas i Carmela Ruiz.
Roman Piera Calvet; Antonio Escoin Jové.
Ferran Casanovas Civit.
Elia Prieto
Josep Castellví i el seu fill Josep; Josep Coromina;
Josep Bernal; Josep Sala; Josep Mª Recasens i Maria
Vilà; Josep Domingo; Josep Oliva; germans Joana i
Maria Fiol; Josep Ferrer Busquets; Josep Portero;
Pepe Conde i Pepita Riera; Josep Cervera i Pepita Boy
i Valentí Molas; Pepita Mas; Josep Ribas; Josep Bartra;
Josep Carretero; Pepeta Vallés; Josep Portillo; Emilio
Jiménez i família; Josep Ribas; Vicente i Victor Peris;
José Calderón; José Martínez; Josep Bartra.
famílies: Esbrí-Arnau; Oliveras-Riera; Oliveras-Costa.
esposos Felix Montes i Maria Tarrero i el seu fill Felix.
famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide Làzaro;
esposos Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villamayor.
Teresa Raventós i Domingo Gibert

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.
BÍBLIA i LITÚRGIA: aquest dijous dia 19, a les 7 de la tarda, a la rectoria
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.
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.

