10 de MAIG de 2015
DIUMENGE VI DE PASQUA / B
El Prat de Llobregat

DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT.
HEM FET 10 ANYS DE CAMÍ.
MIREM ENDAVANT !

FULL PARROQUIAL

TROBADA A MONTSERRAT DIUMENGE QUE VE

Any XXX

Núm.
1.551

Diumenge 17 de Maig, anirem a Montserrat amb tot el bisbat a
celebrar els 10 anys de la diòcesi. Sortirem a les 10’30 del matí per fer
una petita excursió, a Piera, a visitar el nucli antic, amb l’església i la
imatge venerada del Sant Crist. Allà 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. Encara us hi podeu apuntar. Preu tot inclòs: 25 euros.
ROMERIA A MONTSERRAT
Ja comencen els preparatius de la 83 Romeria del Prat a Montserrat
que serà el 12, 13 i 14 de juny. Com sempre reservem les cel·les per fer-hi
estada i també les places d’autocar per pujar o dissabte o diumenge. Sortida a
les 8 del matí. Preu 10 euros. INSCRIPCIÓ: el 19, 20 i 21 de Maig, de 5 a 7,
al Despatx Parroquial.


Diumenge 17, a les 12, final dels Tres Tombs al Prat. En la proximitat de la festa
de Sant Isidre, que celebrarem el divendres dia 15, a la missa de 9 a la Cripta.
Diumenge a les 12, davant l’església, benedicció de cavalls i cavallers...
“Taizé-Catalunya 2015: una amistat que perdura”

El proper dissabte 16 de maig tindrà lloc la trobada on les delegacions
diocesanes de pastoral juvenil, i diferents grups de persones properes a la comunitat
de Taizé, volem unir-nos als actes commemoratius que organitza la comunitat
ecumènica de Taizé al llarg de l’any 2015 amb motiu del centenari del naixement del
germà Roger i del 75è aniversari de la seva arribada al poblet de Taizé (França)
l’agost de 1940. La trobada oberta a totes les generacions serà al Seminari
Conciliar de Barcelona a partir de les 10h del matí i a la pregària d’acció de gràcies
que tindrà lloc el mateix dia a les 19.30h a l’església de Santa Maria del Mar de
la mateixa ciutat. Moltes de les nostres parròquies van participar activament en la
trobada europea de joves, organitzada per la comunitat de Taizé, l’any 2000 a la
diòcesi de Barcelona, on gairebé 80.000 joves van ser acollits per les parròquies, les
famílies i les comunitats religioses.
És per això que us proposem aprofitar aquesta celebració del 16 de maig de
2015, per tornar a convocar a totes aquelles persones de les vostres parròquies, que
van viure l’experiència d’acollir a joves europeus. Creiem que aquest esdeveniment
pot ajudar a reviure una experiència de trobada amb Jesucrist, de fe, de servei; i
d’actualitzar-ho, sentint-se novament cridats a formar part de la comunitat cristiana
parroquial.
Regina caeli laetare, al·leluia / quia quem meruisti portare, al·leluia / Resurrexit sicut dixit,
al·leluia / Ora pro nobis Deum al·leluia.
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:

BAPTISME

MARTINA RAMOS MARTÍN; SOFIA i CELIA NAVARRO OLIVA;
JÚLIA EDO AIZPURÚA; IZÁN GÓMEZ RODRÍGUEZ;
ALBA MESA LUNA.

"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

ADELAIDA SIRÉ LLEVAT (93).
L’Adelaida era actualment la degana de les persones que participen cada dia de la missa de 9
a la Cripta. Fins als últims dies ha vingut i ens acompanyava des del seu lloc al primer banc.
Que el Senyor li doni la vida plena i per sempre.
DISSABTE 9

a les 9
a les 20

DIUMENGE 10

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

DILLUNS 11
DIVENDRES 15
DIUMENGE 17

INFORMACIONS

INTENCIONS
MISSES

Roc Mas; esposos Joan i Teresa.
difunts treballadors de Fisipe; famílies Brugada-Clotas;
famílies Subirós-Noguera; Benet Llopis Xirinacs;
famílies Aleu-Farrés
Mossens Jesús i Ricard Miralles.
Felisa Acero
famílies Inés-Conde i Conde Riera; Antonio Caro
Mariano Cotela
Joan Barberá; Pura Giménez; Joan Gayà; Vicens Berga;
Dolors Ruiz; Antonio Inés; famílies Merino-Prado;
Mª Dolores Prado

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.
Catequesi: aquest dilluns dia 11 retorna la catequesi dels de segon any, enfilant ja la recta
final.
Primeres Comunions: Diumenge dia 10 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 12’30 les
primeres comunions dels grups de Sant Jordi. Els feligresos habituals d’aquestes misses
d’una banda troben la fressa i el moviment inusual dels convidats de les famílies, però
també hem de saber acompanyar i acollir cordialment els nens i famílies que celebren
aquest sagrament. I pregar per la seva vida cristiana i la continuïtat del seu camí.
Dijous 14, a les 7, als locals de la Cripta, grup de catequesi Bíblia i Litúrgia.
CONSELL PASTORAL: també el dijous dia 14, als locals de la comunitat de Sant Jordi, al
carrer Montsant.
Dissabte 16, a les 9’45h, reunió de l’equip responsable del Vine i Veuràs
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. Aquesta setmana ja com a límit hem de saber si es pot formar un grup suficient.

