31 de MAIG de 2015
DIUMENGE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT / B
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

83 ROMERIA A MONTSERRAT, 12-14 de juny
Ja s’acosten els dies de la Romeria del Prat a Montserrat. Serà la que
en fa 83 des que Mn. Josep Homs, l’any 1931 la va instaurar. Segur que de
molts abans ja s’hi anava a Montserrat, pelegrins, famílies ,persones
diverses... Però aquesta forma de Romeria parroquial, formant família que
puja a Montserrat és la que ha tingut continuïtat, només interrompuda per la
guerra. Gràcies a Déu fa molts i molts anys que podem pujar-hi cada cop
amb més facilitats. Sempre quedarà com una fita del Prat les pujades amb
carros i cavalls dels anys vuitanta i primers noranta. Ara això no és possible,
però sí que podem trobar-nos prop de la Mare de Déu en algun dels dies de la
Romeria. Tenim diversos mitjans. Hi ha places d’autocar per pujar i baixar 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.

CORPUS, DIUMENGE QUE VE 7 DE JUNY
Ja es van fent els preparatius, els cartells, les catifes de flors, diversos grups i
entitats, la banda de música, els gegants.
Recordem que l’Eucaristia serà a les 7 de la tarda i que la sortida de la
processó serà a prop de les 8 per fer el recorregut tradicional.
Amb motiu del Corpus, Caritas fa una col·lecta especial, dia de l’amor fratern.

El bisbe màrtir Òscar Romero, proclamat beat el 23 de maig.
Els mitjans de comunicació n’han parlat força i és una figura cada cop més
coneguda. Però cal també que sigui imitada en la seva fe, el seu amor als pobres,
la seva valentia. Publiquem unes paraules seves que va pronunciar un any abans
que fos assassinat mentre celebrava l’eucaristia.
Es una novedad en nuestro pueblo que los pobres vean hoy en la Iglesia una
fuente de esperanza y un apoyo a su noble lucha de liberación. La esperanza que
fomenta la Iglesia no es ingenua ni pasiva. Es más bien un llamado desde la palabra
de Dios a la propia responsabilidad de las mayorías pobres, a su concientización, a
su organización –en un país en que, unas veces con más intensidad que otras, esta
está legal o fácticamente prohibida–. Y es un respaldo, a veces también crítico, a sus
justas causas y reivindicaciones. La esperanza que predicamos a los pobres es para
devolverles su dignidad y para animarles a que ellos mismos sean autores de su
propio destino. En una palabra, la Iglesia no solo se ha vuelto hacia el pobre, sino
que hace de él el destinatario privilegiado de su misión, porque como dice Puebla
“Dios toma su defensa y los ama”. Monseñor Óscar Romero (Discurs amb motiu del
Doctorat Honoris Causa a la Universitat de Lovaina el 2 de febrer de 1980).
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AQUEST DIMECRES DIA 3, DE 7 A 8, A SANT JORDI,
ÚLTIMA SESSIÓ DEL VINE i VEURÀS. Una estona de pau,
meditació, pregària, testimoni de fe. Per preparar el Corpus.

"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

ELOI GRIMALDO PALACIO; VEGA PALACIOS SALA.

"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:
PEPITA SISTERÓ ORTIZ (88); AGUSTINA MEDINA CAMPOS (98).
EXÈQUIES
DISSABTE 30
DIUMENGE 31

DILLUNS 1
DIMECRES 3
DIVENDRES 5
DISSABTE 6
DIUMENGE 7

INFORMACIONS

INTENCIONS
MISSES

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

famílies Company-Solà.
Josep Portillo; Antoni Domingo i Teresa Ferrerons.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.
Miquel Portillo.
Antoni Domingo i Teresa Ferrerons.
Francisco Mateo i Ana Vidal.
MISSA DE DUFUNTS DEL MES DE MAIG
famílies Torres-Llauradó.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan.
Antonio Alcalá; Mariano Alcalá; Luisa Hernández;
Fermín Tapias; Maria Navas.

HORARIS DE MISSA EN EL MES DE 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.
Aquest dilluns dia 1 és festiu al Prat. Hi haurà la missa de les 9 del matí; no la del vespre.
Primeres Comunions: Avui diumenge dia 31 a les 12’30 les primeres comunions dels
grups de la comunitat de Sant Jordi. Són les darreres d’aquest curs. Felicitats i
agraïment al treball de les catequistes i desig de continuïtat per a famílies i nens.
VIATGE D’ESTIU. Ens falten 4 viatgers per fer grup pel viatge a Itàlia i Àustria a mitjans
agost. Dimarts a les 6 de la tarda, als locals de la cripta cal prendre la decisió definitiva.
Dimecres dia 3, a les 10 del matí, reunió de la junta de Càritas del Prat. A la rectoria.
Dimecres a les 7 a la capella de Sant Jordi, darrera trobada de Vine i Veuràs d’aquest curs. Una
estona per a la pregària, el silenci, un temps per a tu i per a Déu, tot preparant el Corpus.
Divendres a les 17’30, trobada del grup de catequesi, Vine a Conèixer, a la Cripta.
Divendres, a les 20 h. Eucaristia pels difunts del mes.
Dissabte pel matí Marxa Solidària pel Delta, organitza el CPS Francesc Palau.
Diumenge que ve dia 7, preparació de les Catifes del Corpus.
Diumenge dia 7, a les 10’45, trobada del grup de famílies joves.
Setmana que ve: dimarts dia 9, de 19’30 a 21’30, a l’Artesà, trobada dels voluntaris d’acció
social de les diverses obres d’Església que actuen al Prat. Les fundacions Saó, Francesc Palau ,
i Càritas del Prat. Una estona de música, tapes i testimonis sobre l’acció social dels voluntaris
cristians. Una estona de convivència i festa per fomentar el voluntariat dels grups d’església.
Santa Unció de gent gran i malalts que puguin venir al Temple: serà el diumenge 21 de juny.

