24 de MAIG de 2015
DIUMENGE DE PENTECOSTA / B
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

TROBADA A MONTSERRAT PELS 10 ANYS DE LA DIÒCESI
Es va celebrar amb molta concurrència, en un dia de gran joia i de experimentar la
comunió diocesana. A la pàgina web del bisbat podeu trobar un bon reportatge amb
textos i fotografies. http://www.bisbatsantfeliu.cat/
http://www.bisbatsantfeliu.cat/noticia.php?id=724
Posem aquí les paraules del Pare Abat Josep M. Soler en rebre l’escut de la diòcesi
per ser col·locat al cambril de la Mare de Déu:
Estimat Sr. Bisbe Agustí; estimats preveres, diaques, religiosos, religioses,
seminaristes, laics i laiques de la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Els monjos
us acollim amb goig a aquesta Casa de la Mare de Déu, Patrona del nostre bisbat i
Patrona de Catalunya. Més ben dit, és ella qui us acull a casa seva i qui es complau –
n‘estic segur- per la vitalitat eclesial d’aquests deu anys de vida diocesana. I és ella
qui ens encoratja a continuar endavant perquè cada vegada donem més fruits de vida
cristiana i de testimoniatge de l’Evangeli. En nom de la comunitat de monjos, rebo
amb complaença aquest escut del nostre bisbat que ofreneu perquè sigui col·locat al
Cambril, juntament amb els de les altres nou diòcesis germanes amb seu a Catalunya.
Fins ara, hi havia el dels vuit bisbats històrics, però en endavant hi haurà també els de
les dues diòcesis més recents, la nostra de Sant Feliu de Llobregat i la de Terrassa.
aaaaaPosar l’escut al costat del tron de la Patrona de les Diòcesis catalanes té tot un
significat simbòlic. L’escut representa la diòcesi; és, per tant, com una presència de
l’església diocesana, que proclama Maria benaurada i la pren com a model de vida
cristiana. És, també, com una memòria orant, que simbolitza, al costat de la Santa
Imatge, la pregària de la diòcesi que demana la protecció de la Mare de Déu sobre el
bisbe, els preveres i diaques, els religiosos i les religioses, els seminaristes i els laics i
laiques, sobre tota la realitat eclesial, social i missionera del bisbat. L’escut és, encara,
un record pels monjos i els pelegrins que cada dia pugem a venerar la nostra “Rosa
d’abril”; un record que ens invita a confiar a Santa Maria les necessitats diocesanes
perquè com a Canà de Galilea, les presenti maternalment al seu Fill Jesucrist. Ben de
cor rebo, doncs, aquest escut que serà col·locat prop de la Imatge estimada de la
Verge Morena.
Que ella sigui “l’Estrella d’orient” que guia tota la nostra Església
local pels camins de l’Evangeli, en la docilitat a l’Esperit Sant, que ens impulsa al
seguiment incondicional i joiós de Jesucrist i ens mou a ser-ne testimonis creïbles.

ROMERIA A MONTSERRAT
Ja s’acosta 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 al Despatx Parroquial.
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.

25 anys de presència i testimoni de les Missioneres de la Immaculada
Concepció al barri de Sant Jordi del Prat.

Any XXX
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Aquest diumenge a la missa de les 12 donarem gràcies a Déu per tot el que la
presència de les concepcionistes ha aportat a la vida cristiana i social del
Prat. Amb les actuals germanes Begoña, Rosa, Isabel i Mercè i les altres que
en algun moment han participat d’aquesta aventura de l’Esperit.
Per 25 i molts anys més !!

"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:
JOEL i ERIC ESPADA MAYOR.
PABLO GARCÍA MERINO; GERARD OLIVA FERNÁNDEZ.

BAPTISME

"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:

MATRIMONIS

JORDI ESPADA ALHAMA amb SANDRA MAYOR RODRÍGUEZ
ANTONIO ROMERO MONTES amb GLORIA VALERA DOMINGO
JOSÉ-MANUEL SÁNCHEZ MEDIANO amb CRISTINA ESPÌNOSA CUENCA

"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:
AMBRÓSIA BARQUERO CASTILLEJOS (79).
EXÈQUIES
DISSABTE 23
DIUMENGE 24

a les 20
a les 9
a les 11

INFORMACIONS

INTENCIONS
MISSES

DILLUNS 25
DIMARTS 26
DIMECRES 27
DISSABTE 30
DIUMENGE 31

a les 20
a les 9
a les 9
a les 20
a les 9
a les 11
a les 12´30

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;
Manuel Cortés Paulet.
difunts del carrer de Ferran Puig
Josep Portero.
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets.
famílies Company-Solà.
Josep Portillo; Antoni Domingo i Teresa Ferrerons.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.
Miquel Portillo.

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.
Catequesi: aquest dilluns dia 25, trobada final de catequistes, a les 18’30.
Primeres Comunions: Avui dia 24 no n’hi haurà – jornada d’eleccions municipals.
Finalment diumenge dia 31 a les 12’30 les primeres comunions dels grups de Sant Jordi.
VIATGES D’ESTIU. Ens falten 4 viatgers per fer grup pel viatge a Itàlia a mitjans agost. Si
sabeu d’algú que li pot interessar ens ho feu saber durant aquesta setmana.
Dijous 28, a les 7 de la tarda, sessió de catequesi d’adults Bíblia i Litúrgia.
Cap de setmana que ve: trobada de monitors d’esplai a Sabadell, Trocajove 2015

