2 d’ AGOST de 2015
DIUMENGE XVIII DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

de

FULL PARROQUIAL

Mons. Agustí Cortés acull els qui visiten
el territori de la diòcesi en aquest període estiuenc.
El bisbe Agustí, que és l'encarregat de l'àmbit pastoral de les peregrinacions, els santuaris
i el turisme en el marc de la Conferència Episcopal Tarraconense, adreça als qui visiten la
diòcesi de Sant Feliu aquesta carta de benvinguda. També ens pot servir a nosaltres per

enfocar aquest període del mes d’agost, més propici a les vacances.
Estimats en el Senyor:
Rebeu la nostra més cordial benvinguda a la diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat. Desitgem oferir-vos una acollida fraterna en els nostres llocs de
reunió, de culte, o de patrimoni artístic. Voldríem que, en venir aquí i estar entre
nosaltres, no us sentíssiu estranys, sinó que us trobéssiu compartint tot allò que
ens uneix. El nostre objectiu és fer tots els possibles per comunicar amb vosaltres
i viure junts la fe i la comunió pròpia dels membres d’un mateix Poble: que la
llunyania de la vostra residència habitual no sigui obstacle per a compartir
comunitàriament allò que portem a dins, personalment, i que fonamenta la nostra
vida estiguem on estiguem: el goig de creure, d’esperar i d’estimar en l’Esperit.
Per la nostra part, desitgem servir-vos en aquest compromís.
Al mateix temps us invitem a aprofitar aquest temps de descans per
aprofundir en vivències profundament humanes i espirituals. En efecte, aquest és
un temps propici per a acréixer l’amistat, l’oració, la fruïció agraïda dels béns
naturals i culturals, el coneixement de persones i d’ambients distints dels
habituals, la reflexió, la participació en l’alegria i en la festa sana... Tot
contribueix al veritable descans, que no consisteix només en la compensació de
la duresa de la vida de cada dia, sinó a recuperar la pau i l’equilibri que
permeten viure-la amb més coratge i esperança. Que no falti, dintre d’aquesta
vivència espiritual, el record dels més necessitats, dels qui no poden fruir de
vacances per falta de recursos, dels qui estan a l’atur o, en general, sofreixen les
estretors pròpies de la crisi econòmica.
Pot ser que aquest temps de descans signifiqui, en el pla provident de Déu,
una ocasió propícia per a revifar forces o fer descobriments nous, que ens obrin a
l’esperança. En aquest sentit, rebeu una invitació especial a participar en la
vida litúrgica dels nostres pobles i comunitats cristianes, ja sigui en l’Eucaristia
dominical, ja sigui en les diferents manifestacions religioses i populars. De tot
això, també en surt beneficiada l’existència quotidiana, que troba en la celebració
del misteri la seva font de llum i de vida.
Que Déu us beneeixi,
+ Agustí Cortés Soriano.
ooooooooooooooooo

DISSABTE 12 DE SETEMBRE, EXCURSIÓ A NÚRIA

Any XXX

Com cada any l’Associació Mare de Déu de Montserrat organitza una excursió en
aquestes dates. Serà el dissabte 12 de setembre. Anirem a Núria. Sortida a les
7’30, AUTOCAR fins a Ribes de Freser, TREN CREMALLERA A NÚRIA,
estada matinal i al migdia baixar a dinar a Ribes. Tot inclòs: 55 euros. Dia
d’inscripció el dimecres dia 2 de setembre de 6 a 7 de la tarda al Despatx.

Núm.
1.563

Una trobada important per fomentar el paper dels laics en l’església i el món.
Més informació la setmana que ve. Visiteu: www.laicatxxi.cat

2 i 3 Octubre, CONGRÉS DEL LAÏCAT A POBLET

"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:
JAUME BAENA PÉREZ; LAURA-ALEJANDRA MUÑOZ DORADO.
BAPTISMES
"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

EULOGIA DOMINGUEZ MARTÍNEZ (89); JOSEFA TORTOSA ROIG (84);
ROSARIO GARCÍA MESA (81); JULIAN PÉREZ PINAR (83);
CONXITA MUNNÉ PUJALS (95); CONCEPCIÓN PAZ BARRAJÓN (86);
MARIA CASTRO MÁRQUEZ (86); FRANCISCO TORRES PAREJO (78);
PERE SALVADORES IGLESIAS (77).

INTENCIONS
MISSES

DISSABTE 1
DIUMENGE 2

a les 20
a les 9
a les 11

DILLUNS 3

a les 9

DIVENDRES 7
DISSABTE 8
DIUMENGE 9

a les 20
a les 20
a les 9

famílies Torres-Llauradó
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
Domingo i Joan Gibert; Pepeta Puigventós i Ana
Vidal
Eusebi Coromina; Francisco Mateo i Ana Vidal;
Manuel Jiménez i Matilde Grados
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE JULIOL
Ángel Juan Gassol
Roc Mas

HORARIS DE MISSA EL MES D’ AGOST

INFORMACIONS








DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre. (Ja no hi ha missa de les 12’30h fins
al mes d’octubre, després de la Festa Major ).
Sant Jordi: ja no hi ha missa a les 12 hores fins a mig setembre.
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.
HORARIS DESPATX: Durant el mes d’agost hi haurà despatx els dilluns (de 6 a 8 de
la tarda ) i els divendres (de 10 a 12 del matí).
HORARIS DE LA BORSA DE TREBALL i CARITAS: A l’agost, el despatx estarà
tancat. S’atenen sempre les urgències.



RUTA D’ESTIU: avui dissabte han sortit per començar la Ruta els grups més grans
del Centre d’Esplai - Sírius i Padawans – Aniran a fer un recorregut pel País Basc,
seguint en part el camí de Sant Jaume pel nord, fins al 12 d’agost.



RUTA JOVE DE SANTA TERESA: També un grup representatiu dels joves del
bisbat participa del 2 al 9 d’agost en una Ruta Teresiana, per terres de Segòvia i
Àvila, seguint les petjades de Santa Teresa. Els acompanyarà Mn. Carles.
ESTADA AL MONESTIR DE TAIZÉ. També hi haurà aquesta activitat per als
joves la tercera setmana d’agost. En els 75 anys de la comunitat i als 10 de la mort
del Germà Roger Schutz, el fundador.
CONVIVÈNCIA DE FE i AMISTAT A GISCLARENY: en aquest bonic lloc del
Bergadà, al Peu del Pedraforca, convivència i formació per a joves. Coordina la
Mercè Lajara, i la germana Carmen Parra cm i altres voluntaris hi col·laboren.




