17 de MAIG de 2015
DIUMENGE DE L’ASCENSIÓ / B
El Prat de Llobregat

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

FULL PARROQUIAL

TROBADA A MONTSERRAT
Avui som a Montserrat amb tot el bisbat a celebrar els 10 anys de la
diòcesi. 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
amb l’escut de la diòcesi al costat de les altres de Catalunya.
Ho podeu seguir per televisió (canal ElPunt-Avui) o internet:
www.montserratcomunicacio.cat/ (atenció, sense accent i la barra final / és
necessària per poder connectar).

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 AQUESTA SETMANA : el 19, 20 i 21 de Maig, de 5 a 7, al
Despatx Parroquial.

Diumenge que ve dia 24 eleccions municipals.
Sempre són importants unes eleccions. Malgrat el descrèdit de la política, la democràcia,
com s’ha dit tantes vegades, és el menys dolent dels sistemes per organitzar la vida pública.
És molt important la participació responsable, crítica, interessats en cercar el millor pel
nostre poble. Aquesta vegada hi ha més llistes que mai i els resultats es presenten més incerts
i fragmentats. Cal vèncer la inèrcia, o la mandra, o el tantsemenfumisme. Com a creients i
seguidors de l’evangeli no rebem cap consigna, però sí la d’examinar amb cura programes,
propostes, credibilitat dels candidats, tractant de veure què serà millor per nosaltres, per
cadascun dels nostres pobles i ciutats, per Catalunya. Segons els criteris de veracitat, de
progrés i justícia social, de dignitat i respecte a les persones, de promoció dels més
desfavorits, de desplegament de les nostres possibilitats econòmiques, culturals, polítiques.
La política pot ser un joc brut. Però també pot ser una forma molt alta de caritat (això ho va
dir algú tan antic com el Papa Pius XII als anys cinquanta...) Votem tan bé com sapiguem !
ATENCIÓ A LA CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA: POSEM LES DUES X
A la casella de l’Església catòlica i a la de les finalitats socials. S’ha repartit fulletons
informatius. És una contribució positiva i necessària.
PREGUEM pels germans cristians perseguits en tants llocs del món: que l’Esperit Sant els
concedeixi el do de la fortalesa i converteixi els cors dels qui els persegueixen i atempten
cruelment contra les seves vides i les seves terres, i arreu s’enforteixi la pau i sigui
respectada la llibertat religiosa.

Any XXX

Una antiga antífona a la Mare de Déu (en llatí Sub tuum praesidium)

Núm.
1.552

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

MARA i ISONA GONZÁLEZ CAMACHO; ANDRÉS LEÓN SÁNCHEZ;
DAVID PERAL CORRAL; ESTELA NIETO NAVARRO;
PAULA HERNÁNDEZ LÓPEZ; HUGO LEÓN PÉREZ.

"Escolteu, Senyor, les nostres súpliques i concediu la gràcia d'estimar-se tota la vida a
aquest fills vostres, que s’han unit en matrimoni davant d'aquest altar"
Amb goig han unit les seves vides pel sagrament del matrimoni:
GREGORIO NIETO PUNZANO amb LAURA NAVARRO IRANZO
MATRIMONIS
DIUMENGE 17

a les 9

DILLUNS 18

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

DISSABTE 23
DIUMENGE 24

a les 11

INFORMACIONS

INTENCIONS
MISSES

Joan Barberà; Pura Giménez; Joan Gayà; Vicens Berga;
Dolors Ruiz; Antonio Inés; famílies Merino-Prado;
Mª Dolores Prado.
Elia Prieto; Agustina Vives Borràs.
Joan Massey Reverter.
Agustí Paretas Tell; Antoni Constant i Cinta Rof.
Maria Foyes; Melcior Comes; Pere Ginabreda i Adela
Feu; Joan Vilà i Maria Casanovas.
famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide-Lázaro;
esposos Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villamayor.

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 9h del matí cada dia a la Cripta. Els dilluns a les 8h del vespre a la Cripta.
Els dimecres a les 8 del vespre a la capella de Sant Jordi.
Avui diumenge 17, a les 12, final dels Tres Tombs al Prat. En la proximitat de la festa de Sant
Isidre, que vam celebrar el divendres dia 15. Diumenge a les 12, davant l’església, benedicció
de cavalls i cavallers...
Cap de setmana solidari al Col·legi Mare de Déu del Carme. Tot aquest cap de setmana actes i
actuacions per l’obra social Prokarde de les germanes carmelites missioneres.
Catequesi: aquest dilluns dia 18 la catequesi dels de segon any enfila ja la recta final.
Primeres Comunions: Avui diumenge dia 17 a les 11 i 12’30. 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.
VIATGES D’ESTIU. Aquest dimecres dia 20, a les 19, darrera reunió pel viatge a Itàlia.
Divendres 22 i dissabte 23 hi haurà la darrera trobada de preparació al matrimoni per als
qui es casaran en els propers mesos. A la cripta de 21’30 a les 23 h.
Divendres 22, de 6 a 8, a la Cripta, trobada de voluntaris de Caritas interparroquial del Prat. De
totes les activitats i serveis. També les jubilades. Les d’acolliment, banc d’alimentspuntsolidari, reforç escolar, materno-infantil, pis d’acollida... Una estona d’intercanvi i revisió.

