19 d’ ABRIL de 2015
DIUMENGE III DE PASQUA /

FULL PARROQUIAL

El Prat de Llobregat

B

Ressò de l’Aplec Parroquial de Pasqua
Crec que tots els qui hi vam participar tenim bon record i
experiència de l’Aplec de diumenge passat. El bisbe Agustí que presidí
l’eucaristia, la reunió festiva de multitud de parroquians. El sentit
comunitari de Pasqua. La celebració de les confirmacions d’un grup jove i
d’una dona que va rebre els sagraments de la iniciació cristiana: baptisme,
confirmació i eucaristia. A la sortida, tots al vermut del pati del campanar,
amb les caramelles de l’esplai, amb la parada del racó solidari del cps
Francesc Palau. És una petita tradició parroquial que ens ajuda a viure la
Pasqua. Ara cal que d’aquesta embranzida festiva en traiem ànims per
viure més cristianament en tots els aspectes de la vida.
I també cal que ens creiem allò que dèiem: si tu no hi ets, no hi som tots...

 Ara 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.
SANT JORDI GLORIÓS,

Josep Maria de Segarra

Sant Jordi té una rosa mig desclosa,
pintada de vermell i de neguit;
Catalunya és el nom d'aquesta rosa,
i Sant Jordi la porta sobre el pit.
La rosa li ha contat gràcies i penes
i ell se l'estima fins qui sap a on,
i amb ella té més sang a dins les venes
per plantar cara a tots els dracs del món.

 FESTA DE MONTSERRAT: diumenge que ve dia 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. Es torna de matinada ja ho sabeu.
 Encara queden places per l’autocar. Animeu-vos que val la pena. Preu
10 euros. Parleu amb els mossens, truqueu a la parròquia.
 El dilluns 27 a la tarda a partir de les 7h, la festa parroquial:
ofrena floral, eucaristia, amb la cobla, estampa, coca i sardanes.


Més endavant, el 17 de Maig, anirem també a Montserrat amb tot el bisbat a
celebrar els 10 anys de la diòcesi. Farem una petita excursió, a Piera, a visitar
el Sant Crist, i dinarem allà per després pujar a Montserrat. Mireu cartell i
informarem més.
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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

"Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció del
vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova"

En l’0ctava de Pasqua, en l’Eucaristia presidida pel bisbe Agustí Cortés Soriano
han rebut els sagraments de la iniciació cristiana:
BAPTISME, CONFIRMACIÓ i PRIMERA EUCARISTIA:
NEREA CARRANZA BUENO.
BAPTISME i
CONFIRMACIONS

CONFIRMACIÓ:

ALICIA BALASCH GARCÍA;
CRISTINA JARQUE RECASENS; CLARA FELIP PORCEL;
PAU MONTANÉ BLÁZQUEZ; ROGER NOVILLO ENRICH;
JUAN DE DIOS URBANO RODRÍGUEZ; JORDI TORÁN SIGALÉS.

"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:
MANUEL SÁNCHEZ DONOSO (74).
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DIUMENGE 19
DISSABTE 25

a les 12´30
a les 20

DIUMENGE 26

a les 9
a les 11

Francisco José Macías Janda.
famílies Company-Solà; Ramón Ivern;
esposos Aniceta Darnés i Joan Suñol;
Pepeta Armengol.
Josep Portillo; Josep Portero.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.

HORARIS DE MISSA FINS A L’ESTIU: només han canviat els horaris de la nit. Els
dissabtes i els diumenges, la missa del vespre és a les 20 h.
Els diumenges i dies festius pel matí tenim aquest horari: 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. els dies escolars.
ACTIVITATS DE L’ESPLAI: Aquest cap de setmana hi ha la trobada de Monitors del
Moviment de Centres d’Esplai Cristians, a la Conreria, a Tiana. La setmana que ve al Prat, al
Fondo d’en Peixo participaran de la festa del Pratifolk.
VIATGES D’ESTIU. ALERTA: aquest dilluns dia 20, a les 19’30h reunió pel viatge a
Itàlia i Àustria, al mes d’agost. De la terra de Joan XXIII a la ciutat de Mozart. Passant
per Verona, Vicenza, Pàdua, Trento... un recorregut esplèndid. Veniu a la reunió
informativa d’aquest dilluns, a la cripta, a les 19’30h.
Vam tenir també dimecres la reunió de Terra Santa, viatge a finals de juliol. L’agència ens
dóna encara una pròrroga per formar un grup suficient per poder fer aquests viatges. Tenim
els programes a la rectoria. És una experiència que val molt la pena i, malgrat les notícies
alarmistes, no hi ha problema pel que fa a la seguretat dels pelegrinatges. Parleu-ne amb els
mossens. Encara hi sou a temps.
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.

