28 de JUNY de 2015
DIUMENGE XIII DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

Dilluns 29, Sant Pere i Sant Pau, festa
dels patrons de la parròquia i del Prat.

Any XXX

Núm.
1.558

Celebrarem especialment els 25 anys de l’ordenació de Mn. Fermín
Martín i Pepe Rodado.
També els 25 anys de presència de les religioses Concepcionistes al
Prat, al barri de Sant Jordi.
Els 25 anys també de professió religiosa de la germana Marta Peiró,
carmelita missionera.
Els matrimonis que celebren 25 o 50 o més anys del casament.
I encara celebrarem l’estrena dels Castellers del Prat i l’ofrena de les
entitats de la ciutat.

UN GRAN DIA DE FESTA DE LA FAMÍLIA PARROQUIAL.
NO HI FALTIS!
oooooooooooooooooooooooooooooooo
El nom de les sales parroquials
Els qui a vegades us reuniu o feu servir les sales de la parròquia ja us
heu fixat que hem posat nom a cadascuna d’elles. Algunes ja en tenien: la
sala Sant Pau o la sala Sant Jordi. Altres era un nom descriptiu: la peixera,
pels vidres que l’envolten com un aquari. Ara cadascuna té un nom
significatiu. Us expliquem: són els mateixos noms que vam posar a les
columnes del temple parroquial quan la festa de la dedicació l’any 2007. Són
noms significatius de la vida cristiana o de la història de la parròquia.
Passem a enumerar les sales i el seu nom.
A la cripta, la sala més gran té el nom de JERUSALEM, allà on tot va
començar, el lloc de la mort i resurrecció de Jesús i de la reunió dels
apòstols, la Pentecosta, la primera església. La sala interior que és sala de la
catequesi té el nom de MONTSERRAT. La que anomenem peixera ara la
bategem com a sala Sant Pere, el copatró de la parròquia. El despatx i
secretaria de catequesi rep el nom de SANT FELIU DE LLOBREGAT la
capital del nostre bisbat. Les sales petites de la cripta tenen el nom de
BARCELONA i TARRAGONA. La primera de les esglésies de Catalunya i la
que durant segles ha estat la nostra diòcesi. La sala de vídeos i de
conferències continua portant el nom de SANT JORDI.
Anem ara als locals del fons del pati, que coneixem amb el nom una
mica gruixut de “barracots”. Les sales on fan activitats el Centre de
Promoció Social Francesc Palau i també el grup Caliu i el reforç escolar de
Càritas, en direm sala de SANT COSME i SANT DAMIÀ i sala MARE DE
DÉU DE LA MERCÈ, ja ho veieu, el nom de les altres dues parròquies del
Prat. La sala SANT PAU conserva el seu nom. És la més multiusos. Després
ve la sala dels MONITORS de l’esplai i del material, i les quatre sales finals
porten el nom de ROMA, cap i mare de les esglésies del món, SANT BOI DE
LLOBREGAT i SANTA EULÀLIA DE PROVENÇANA, parròquies d’on va
néixer la del Prat, i la darrera, per devoció secular al nostre poble, sala de la
MARE DE DÉU DEL CARME.

"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

ROSARIO MORENO LÓPEZ (77); MARIA dels ANGELS URQUIJO ANDREU (83);
FRANCISCO SÁNCHEZ LOSILLA (86); ENRIC COMAS SABATER (80);
ENRIC MARTÍN BAIGES (81).

DIUMENGE 21 de JUNY, A missa d’11 vam celebrar el sagrament de la Santa Unció. Van rebre’l vint-iun feligresos, sostinguts per la gràcia del Crist i acompanyats de la pregària de la comunitat. Donem-ne
gràcies a Déu i encomanem-los també al Senyor.
JOAN JOSEP CHERTA; ADELA PASCUAL; MAGDALENA RIAÑO; CONXITA PEJOAN;
MARIA IGNACIA SÁNCHEZ; MARIA RODRÍGUEZ; FULGENCIO GARCIA i CARMEN de la
FUENTE; ROSA RIBAS; VALENTINA PI; ANTONIA LÓPEZ; CHELO LÓPEZ; VICTORIA
ORTIZ; ALFONSA SEGURA; DOLORS SABADELL; ISABEL LÁZARO; PAQUITA ROSELL;
ÁNGELA RIBAS; EMILIA ALONSO i DOMINGO TOQUERO; JULIANA IGLESIAS.
DISSABTE 27
DIUMENGE 28
DILLUNS 29

DIVENDRES 3

INTENCIONS
MISSES

DISSABTE 4
DIUMENGE 5

a les 20
a les 9
a les 11
a les 9
a les 19

famílies Company-Solà.
Josep Portillo; Maria Busquets i Joan Vidal.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.
Joan Martí; Pedro i Nati.
Pere Puig; Pere Fabró; Pedro Cànoves;
Pedrito Capellades; Antonet Ràfols i Maria Company;
Maria Rojo García; Pere Pascual; famílies Company-Solà;
Rosa Argelaga; Ramon Navarro; Núria Vilà;
Jaume Estruch; Pere Riera.
Francisco Mateo i Ana Vidal.
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE JUNY
famílies Torres-Llauradó; Ovidio Cano.
Albert Rovira i Joan Martí; Sergi Pejoan

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

INFORMACIONS

HORARIS DE MISSA A PARTIR DEL MES DE JULIOL







DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre.
El diumenge 5 de juliol ja NO hi haurà missa de 12’30h, a la parròquia.
El diumenge 5 de juliol SÍ que encara hi haurà missa de 12 a Sant Jordi.
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTIUS: a les 8 del vespre, tot l’estiu.
DIES FEINERS: A les 9h del matí cada dia a la Cripta.
Misses de dilluns i dimecres vespre, ja no n’hi haurà fins al setembre.

 La missa dels difunts del mes serà el proper divendres, dia 3, a les 8 del vespre.


Sopar d’estiu de l’Associació de la Mare de Déu de Montserrat, serà el dimecres dia 1 de
juliol a les 9 del vespre.



INICI DE LES COLÒNIES: del 3 al 12 de juliol, a Can Foix de Cubelles. És una activitat
important que culmina el treball que tot l’any fa el Centre d’Esplai. Els monitors ja fa dies
que preparen les activitats, i els nois i noies a punt de passar uns dies esplèndids. També es va
preparant la Ruta que serà al mes d’agost, pel País Basc.
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME: Serà, com toca, el dia 16 de juliol, dijous, a
les 19’30 del vespre a la CRIPTA de la parròquia. Celebrarem també els 30 anys de l’altar
dedicat a la Mare de Déu del Carme. Igualment hi haurà missa a les 9 del matí.
Dilluns 29, Sant Pere i Sant Pau, festa dels patrons de la parròquia i del Prat. Celebrarem
especialment els 25 anys de l’ordenació de Mn. Fermín Martín i Pepe Rodado. També els 25
anys de presència de les religioses Concepcionistes al Prat, al barri de Sant Jordi. Els 25
anys també de professió religiosa de la germana Marta Peiró, carmelita missionera. I encara
celebrarem l’estrena dels Castellers del Prat i l’ofrena de les entitats de la ciutat.





UN GRAN DIA DE FESTA DE LA FAMÍLIA PARRQUIAL. NO HI FALTIS!

