3 de MAIG de 2015
DIUMENGE V DE PASQUA /

B

El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

Pregària en la Pasqua dels malalts, diumenge 10 de Maig

Any XXX

Núm.
1.550

Senyor, en la meva vida
em pregunto moltes vegades com actuaries Tu.
Et veig al costat dels malalts,
com els ajudes, i com afrontes Tu el sofriment.
Quant em falta per semblar-me a Tu!
Dóna’m el teu Esperit, Senyor.
Dóna’m un cor misericordiós com el teu.
Omple-ho d’esperança quan estic malalt
o quan acompanyo a qui ho està.
Il·lumina la meva mirada
per apropar-me als malalts i les seves famílies,
descobrint les seves necessitats
però també les seves riqueses i recursos.
I tu, Maria,
que guardaves tots els misteris de la vida en el cor,
fes que jo guardi en el meu
les precioses –i de vegades dolorosesexperiències compartides enmig del dolor,
i les transformi en Vida.
17 de Maig, a Montserrat, X aniversari de la diòcesi
Diumenge 17 de Maig, anirem a Montserrat amb tot el bisbat a celebrar els
10 anys de la diòcesi. Sortida a les 10’30 del matí per fer una petita excursió,
a Piera, visita del nucli antic, amb l’església i la imatge venerada del Sant
Crist. Dinarem a La Cantina, un restaurant molt agradable per després pujar
a Montserrat i participar de la festa. Hi haurà missa a les 5 de la tarda, amb
participació de tota la diòcesi. Deixarem com a record un esmalt al cambril
de la Mare de Déu. Mireu cartell i veniu a apuntar-vos, el dimecres dia 6, de
6 a 7 de la tarda. Preu tot inclòs: 25 euros.
Una antiga antífona a la Mare de Déu (en llatí Sub tuum praesidium)
Sota la vostra protecció / ens refugiem / oh Santa Mare de Déu. / No desoïu les
nostres súpliques / en les nostres necessitats. / En tots els perills / deslliureu-nos
sempre / Verge gloriosa i beneïda.

"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"

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:
ADRIÁN FRANCO PASCUAL.

BAPTISME
"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

JOAQUÍN LÁZARO RODRÍGUEZ (88); MARIA PARERA BARRI (81);
ESTEBAN RUBIO RAMÍREZ (83); FÉLIX JIMÉNEX BELLOT (90);
FRANCISCA JARAMILLO FALCÓN (84).
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famílies Torres-Llauradó.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan.
Francisco Mateo i Ana Vidal.
Domingo i Joan Gibert.
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE ABRIL
Roc Mas; esposos Joan i Teresa.
difunts treballadors de Fisipe; famílies Brugada-Clotas;
famílies Subirós-Noguera; Benet Llopis Xirinacs;
Felisa Acero.

HORARIS DE MISSA EN ELS MESOS DE MAIG i JUNY
















DIUMENGES: a les 9, a les 11, a les 12 a la capella de Sant Jordi, a les 12’30 i a les 8 del
vespre.
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTIUS: a les 8 del vespre.
DIES FEINERS: els dies que hi ha escola, a les 7’20h del matí a la capella del Col·legi
Mare de Déu del Carme. A les 9 cada dia a la Cripta. Els dilluns a les 8 del vespre a la
Cripta. Els dimecres a les 8 del vespre a la capella de Sant Jordi
MISSA PELS DIFUNTS DEL MES. Habitualment el primer divendres de mes. Aquest
mes de maig serà el proper divendres dia 8 de maig, a les 8 del vespre.
Aquest diumenge dia 3, a les 10’45 , trobada del grup de famílies joves.
Catequesi: aquest dilluns dia 4 no hi haurà catequesi; és festiu escolar al Prat.
Primeres Comunions: comencen aquest diumenge dia 3, a les misses de les 11 i de 12’30.
Diumenge que ve dia 10 també a les 11 i 12’30. El dia 17 igualment. El dia 24 no n’hi
haurà – jornada d’eleccions municipals. Finalment el dia 31 a les 12’3o les primeres
comunions dels grups de Sant Jordi. Els feligresos habituals d’aquestes misses hauríem
d’acompanyar i acollir els nens i famílies que celebren aquest sagrament.
Dimecres dia 6, a les 9’30h, reunió de la junta de Caritas del Prat.
Dimecres dia 6, de 6 a 7 de la tarda, inscripció per l’anada a Montserrat del dia 17 de maig, a
celebrar els 10 anys de la diòcesi de Sant Feliu.
Dissabte dia 9 de maig, a les 9, sopar del grup de portants del Sant Crist.
CONSELL PASTORAL: serà l’altra setmana, el dia 14, als locals de Sant Jordi.
VIATGES D’ESTIU. ALERTA: els qui estan en dubte sobre si participar en els viatges
d’estiu (Terra Santa al juliol / Itàlia-Àustria a l’agost) convé que es decideixin perquè
s’acaba el temps de reserva. Parleu-ne amb els mossens. Tenim els programes a la
rectoria. A mig mes de maig hem de saber si es pot formar un grup suficient.
Diumenge 10 de maig, Pasqua del Malalt (vegeu el Full Dominical de la diòcesi).

