22 de MARÇ de 2015
DIUMENGE V DE QUARESMA / B
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

En el tram final de la Quaresma la parròquia ens ofereix la
celebració sagramental del perdó de Déu.

Any XXX

Núm.
1.544

Aquest 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.
EXAMEN DE CONSCIÈNCIA PER PREPARAR LA CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
 ¿Vull el bé dels altres, o només estic preocupat per les meves pròpies coses? ¿No
hi ha en la meva vida amics i coneguts als quals podria donar un cop de mà, amb
els que podria ser més amable i servicial?
 A la nostra societat hi ha gent gran que estan sols, hi ha abandonats... ¿què faig jo
per ells ? ¿sóc per als altres ? ¿com visc la meva compromís amb els pobres?
 ¿Tinc temps per escoltar, per somriure, per donar una paraula d'ànim ...?
 ¿Transmeto optimisme als que es troben deprimits i sense il·lusió? ¿Sóc
constructor d'esperança?
 ¿Jutjo sense misericòrdia als altres? ¿Miro al proïsme amb actituds egoistes?
¿M'agrada ser el centre de tots aquells que m'envolten? ¿Em considero millor que
els altres?
 ¿El meu llenguatge transmet pau i és constructiu? ¿És el meu llenguatge d'un to
colèric i agressiu? ¿Menteixo? ¿Aixeco fals testimoni?
 ¿Com és la meva relació amb Déu, la meva vida cristiana? ¿Cuido la pregària,
llegeixo la paraula de Déu? ¿Celebro els sagraments? ¿Treballo per l’evangeli?

 Avui dia del Seminari. En la proximitat de la festa de Sant Josep, patró de
l’Església, tenim aquest dia de pregària i de col·laboració econòmica amb el
Seminari. Podem veure la pàgina web a internet: diadelseminari.com. Aquí tenim
el testimoni d’en Xavier, seminarista de la parròquia.
Aquest és el segon Sant Josep que celebro com a seminarista. La Crida del Senyor
segueix present i el meu sí també, intentant créixer en la meva fidelitat a la seva voluntat.
En aquest temps de preparació se’m demana estar més centrat en els estudis de filosofia
i teologia, i això fa que no pugui dedicar molt de temps a les tasques pastorals. Durant la
setmana visc al seminari combinant les classes a la facultat, la pregària comunitària,
l’estudi personal i la convivència amb els meus companys. Els dissabtes després de
dinar vinc al Prat i duc a terme el meu servei a la parròquia: sóc monitor a l’Esplai i
acompanyo un grup de joves (la Masia). M’agradaria estar més present a la Parròquia,
però vull aprofitar aquest temps que se’m regala, refiant-me del que l’Església em proposa.
Estic gaudint molt de l’estudi. El visc amb responsabilitat i exigència; tenint molt
present a la gent que treballa durament per sortir-se’n en aquests moments de dificultat.
Són un exemple per a mi i prego per ells. Dono gràcies perquè el Senyor m’ha donat
aquesta oportunitat, que no sempre sé valorar prou, i que em desborda. Tot i la distància,
me n’adono que tot el que estudio em remet a la pastoral, a la Parròquia, a la societat, a la
qual tinc ganes de parlar-li sense parar de Crist (perquè cada dia me n’adono més del
molt que el necessitem). Intento refiar-me dels que m’acompanyen i centrar-me en el que
em toca ara, però meditant i guardant en el cor tots els projectes, intencions i ganes per
quan sigui l’hora.
Dono gràcies a Déu i a vosaltres per la vostra acollida a la parròquia, pel vostre
suport, per les vostres aportacions i la vostra pregària. Jo intento tenir present a la
Parròquia en el meu dia a dia, d’una manera més intensa en la pregària. Vull agrair tot el
que avui se’m dóna gratuïtament i tenir-ho present per també donar-me gratuïtament
als qui el Senyor m’enviï quan Ell ho vulgui.

"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:
FRANCISCA CABALLÉ SELMA (84)

EXÈQUIES

INTENCIONS
MISSES



INFORMACIONS



DISSABTE 21
DIUMENGE 22

a les 19
a les 11

DILLUNS 23

a les 12´30
a les 9

DIMECRES 25
DIJOUS 26
DIVENDRES 27
DISSABTE 28

a les 9
a les 9
a les 9
a les 19

DIUMENGE 29

a les 9
a les 11
a les 12´30
a les 20

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.
Josep i Elisa i el seu fill Josep; Josep i Enriqueta i el
seu fill Victor.
Josep Oliva.
Josep Portero.
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets.
Immaculada Vidal Feu; famílies: Oliva, Peris, Ribera i
García; famílies Company-Solà.
Josep Portillo; Assumpció Nadal.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.
famílies Parés-Orradre
Carme Rovira i Marc Vilà

CANVI D’HORA EL DIUMENGE QUE VE: coincidint amb el diumenge de Rams. A la
matinada cal avançar 1 hora el rellotge. Dels horaris de missa només canvien els de la nit.
Dissabte de Rams la missa encara a les 19h. A partir del diumenge ja seran a les 20 h.
DIUMENGE DE RAMS: Benedicció dels Rams a les 12 del migdia, a Sant Jordi també.



CONCERT DE RAMS A BENEFICI DE CARITAS. Dissabte que ve dia 28, a la cripta, a
les 8 del vespre, després de la missa. La Jove Orquestra del Baix Llobregat. Òpera en directa.



VIATGES D’ESTIU. Farem dues reunions informatives amb l’agència de viatges el 15 i 16
d’abril. El dia 15, a les 19’30 per la de Terra Santa. El dia 16, a les 19’30 per Itàlia i Àustria.
Els qui us voleu apuntar cal que feu ja el primer pagament i donar les dades de preinscripció. Tot segons el programa que ja teniu. Cal fer-ho abans d’acabar aquest mes de
març. Si no es forma un grup suficient no es podran fer aquests viatges.



ACTIVITATS DE L’ESPLAI: la setmana que ve colònies de Rams de dissabte a dimarts al
Montseny, a Fogars de Montclús. El diumenge de Rams, caramelles i el dia de l’Aplec
parroquial també.

APLEC PARROQUIAL DE PASQUA EL DIUMENGE 12 D’ABRIL
Una trobada festiva per celebrar la Pasqua tots els grups i tots els qui formem la
parròquia.
El diumenge després de Pasqua, el 12 d’abril, a les 11 h.
Aquell dia no hi haurà MISSA ni a Sant Jordi ni a les 12’30h.
TOTHOM A L’APELC DE LA PARRÒQUIA. VINDRÀ EL BISBE AGUSTÍ.
CELEBRAREM LES CONFIRMACIONS D’UN GRUP.
A la sortida, vermut al pati del campanar, per fer caliu de comunitat.


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.

RECOLLIU EL PROGRAMA DE SETMANA SANTA DE LES PARRÒQUIES

