12 d’ ABRIL de 2015
DIUMENGE II DE PASQUA /

FULL PARROQUIAL

El Prat de Llobregat

B

Avui diumenge II després de Pasqua, a la missa de les 11 h... l’Aplec:
Una trobada festiva per celebrar la Pasqua tots els grups i tots els qui
formem la parròquia. Jesucrist Ressuscitat ens convoca a formar
comunitat, a viure renovadament en cristià.
EL BISBE AGUSTÍ CORTÉS PRESIDEIX L’EUCARISTIA.
CELEBREM LES CONFIRMACIONS D’UN GRUP JOVE.
UNA DONA REBRÀ ELS SAGRAMENTS DE LA INICIACIÓ CRISTIANA:
BAPTISME, CONFIRMACIÓ I EUCARISTIA

A la sortida, tots al vermut del pati del campanar, per fer caliu de comunitat.

TOTHOM A L’APLEC DE LA PARRÒQUIA. SI TU NO HI VÉNS,
NO HI SOM TOTS... !

REGINA COELI, LAETARE

Any XXX

Núm.
1.547

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:
SÒNIA MORTE DOMÍNGUEZ (45); FÈLIX SANTAOLALLA CAÑO (75);
MARIA VILLANUEVA VIDAL (76); JOSÉ GARCÍA GALLEGO (88);
EXÈQUIES
JOAN BOSCH MUNS (98).
Ha mort als 97 anys d’edat la Sra. Maria Rosa Casanovas Almera, mare de Mn. Josep Maria Jubany, anterior
rector de la parròquia. L’enterrament va ser divendres a Vilassar de Mar. Un bon grup de la parròquia hi vam poder ser per
acompanyar a Mn. Jubany. Aquest proper dijous dia 16, a les 20h. hi haurà una missa funeral a la parròquia de Sant Ildefons
de Barcelona, al carrer Madrazo 92. En la missa de difunts del mateix divendres passat també la vam encomanar al Senyor.
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DISSABTE 11

a les 20

DIUMENGE 12

a les 9
a les 11

DIMARTS 14
DIMECRES 15
DISSABTE 18

a les 20
a les 9
a les 9
a les 9

Cisquet Itarte i Maria Teresa Sanfeliu;
Conxita Sanfeliu;
Montserrat Zabaleta; Ángel Juan Gassol.
esposos Joan i Teresa
Pere Fabró; Antoni Ràfols; Maria Company;
Pere Company.
Clara García i Angel Rojo
Octavio Dalmau
Mariano Cotela
Elia Prieto

HORARIS DE MISSA A PARTIR DEL CANVI D’HORA: només han canviat 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. novament al Temple
Els dies de cada dia: cada dia a les 9 del matí a la Cripta. Dilluns feiners a les 20h a la Cripta
i a Sant Jordi els dimecres feiners també a les 20h.
La missa matinal del Col·legi a les 7’20h. Torna a partir de dijous 16 d’abril, els dies escolars.
ACTIVITATS DE L’ESPLAI: Caramelles de Pasqua el dia de l’Aplec al migdia.
VIATGES D’ESTIU. Farem dues reunions informatives amb l’agència de viatges. Per poder
prendre una decisió. Si no es forma un grup suficient no es podran fer aquests viatges.
El dia 15, dimecres, a les 19’30 per als de Terra Santa. Per conèixer el programa i condicions.
ALERTA: canvi de dia de reunió pels del viatge a Itàlia del mes d’agost: la reunió serà
el dia 20, dilluns, a les 19’30. (l’anterior data és el funeral de la mare de Mn. Jubany).
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.




BIBLIA i LITÚRGIA: aquest dijous dia 16, a les 7’30 de la tarda. Grup de formació.
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.



La germana Carme Ibàñez escollida nova provincial de les Carmelites Missioneres. En el
capítol que s’està celebrant a Àvila aquesta setmana va resultar elegida com a responsable
provincial la germana Carme Ibàñez ben coneguda per la seva llarga estada al Prat i
impulsant el Centre de Promoció Social Francesc Palau. Li desitgem un bon servei !



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.
FESTA DE MONTSERRAT: el diumenge 26 a la tarda anirem en autocar a Montserrat per
la Vetlla de Santa Maria. Sortirem a les 5’30 per poder anar a Vespres. Dia d’inscripció aquest
dimecres 15 d’abril, de 6 a 7 de la tarda. Preu 10 euros. El dilluns 27 a la tarda a partir de
les 7 la festa parroquial: ofrena floral, eucaristia, amb la cobla, estampa, coca i sardanes.
De dijous a dissabte es celebrarà el IV Congrés Litúrgic de Montserrat. 100 anys de formació.





