5 d’ ABRIL de 2015
DIUMENGE DE PASQUA /

B

El Prat de Llobregat

Final de Setmana Santa: la Pasqua, la glòria !!

FULL PARROQUIAL

Aquest poema de Santa Teresa no és només de divendres sant. Quan parla del camí
del cel, parla de la Pasqua, de la Creu com a arbre de vida i salvació.
En la cruz está la vida
y el consuelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
En la cruz está el Señor
de cielo y tierra,
y el gozar de mucha paz,
aunque haya guerra.
Todos los males destierra
en este suelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
De la cruz dice la Esposa
a su Querido
que es una palma preciosa
donde ha subido,
y su fruto le ha sabido
a Dios del cielo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
ooooooooooo

Es una oliva preciosa la santa cruz
que con su aceite nos unta y nos da luz.
Alma mía, toma la cruz con gran
consuelo,
que ella sola es el camino
para el cielo.
Es la cruz el árbol verde y deseado
de la Esposa, que a su sombra
se ha sentado
para gozar de su Amado,
el Rey del cielo,
y ella sola es el camino
para el cielo.
El alma que a Dios está toda rendida,
y muy de veras del mundo desasida,
la cruz le es árbol de vida y de consuelo,
y un camino deleitoso
para el cielo.
Después que se puso en cruz el Salvador,
en la cruz está la gloria y el honor,
y en el padecer dolor vida y consuelo,
y el camino más seguro
para el cielo.

I ARA L’APLEC DE PASQUA...EL 12 D’ABRIL
El diumenge després de Pasqua, 12 d’abril, a la missa de les 11 h.
Una trobada festiva per celebrar la Pasqua tots els grups i tots
els qui formem la parròquia.
Aquell dia no hi haurà MISSA ni a Sant Jordi ni a les 12’30h.
TOTHOM A L’APLEC 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.

REGINA COELI, LAETARE

Any XXX

Núm.
1.546

Reina del cel alegreu-vos, al·leluia, perquè Aquell que
meresquéreu portar, al·leluia, ha ressuscitat tal com
digué, al·leluia. Gaudiu i alegreu-vos Verge Maria,
perquè el Crist ha ressuscitat de debò, al·leluia.

"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:
BERNARDO PIÑERO SÁNCHEZ (45).
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famílies Torres-Llauradó.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Clara García
Miquel Busquets; Quimeta Cheto; Emilia Busquets;
Pilar García; Núria Vilà; Ramon Navarro; Rosa Argelaga;
Jaume Estruch.
José Barrios; Gloria i Tere Adell Lafita; Rafael Adell
Mª Esther Barrios; Francisco Mateo i Ana Vidal;
Anunciación Lafita.
.
famílies Portillo-Gallart; Antonio Orradre.
Jaume Parés Serra i Virtudes Busquets Farrés;
Pere Marín Alburquerque.
Roc Mas
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE MARÇ
famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro
Maria Teresa, Cisquet i Conxita Sanfeliu
esposos Joan i Teresa
Clara García i Angel Rojo

HORARIS DE MISSA A PARTIR DEL CANVI D’HORA: només canvien els horaris de
la nit. Els dissabtes i els diumenges la missa del vespre serà a les 20 h. Els diumenges i dies
festius pel matí tindrem l’horari habitual: 9h, 11h, 12h a Sant Jordi, i 12’30h.
Els dies de cada dia: cada dia a les 9 del matí a la Cripta. Dilluns i dimecres feiners a les 20h
a la Cripta i a Sant Jordi els dimecres també a les 20h.
AQUEST DIVENDRES, A LES 20 H, MISSA PELS DIFUNTS DEL MES.
La missa matinal del Col·legi a les 7’20h. no es reprendrà fins el dijous 16 d’abril.
El dilluns de Pasqua hi haurà missa només a les 9 del matí a la Cripta.
ACTIVITATS DE L’ESPLAI: El diumenge de Pasqua, Caramelles i el dia de l’Aplec
parroquial també.



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 als 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 doneu les dades de preinscripció. Tot segons el programa que ja teniu. Si no es forma un grup suficient no es podran
fer aquests viatges.



PARRÒQUIA 2.0: la parròquia a la Xarxa. Podeu passejar-vos una mica per la web:
www.parroquiadelprat.cat Trobareu serveis i informacions. També us podeu fer amics del
facebook: Parròquies del Prat de Llobregat.



DISSABTE DIA 11, a Sant Cosme i Sant Damià, benedicció de la pica baptismal i de les
noves portes de l’Església. A partir de les 11 del matí. Amb la presència del bisbe Agustí.
Actes litúrgics i populars, festa parroquial, Mn. Lluís i el consell pastoral ens hi
conviden.



S’acosten les festes de Sant Jordi i de la Mare de Déu de Montserrat. A la capella de Sant
Jordi ho celebrarem el diumenge 26 d’abril dins de les festes del barri. El dia 23 l’Esplai com
cada any participarà en la festa a la plaça de la vila. MONTSERRAT: el diumenge 26 a la
tarda anirem en autocar a Montserrat per la Vetlla de Santa Maria. Sortirem a les 5 per poder
anar a Vespres. Ja direm el dia d’inscripció. El dilluns 27 a la tarda a partir de les 7 la festa
parroquial: ofrena floral, eucaristia, amb la cobla, estampa, coca i sardanes.

