9 d’ AGOST de 2015
DIUMENGE XIX DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

de

FULL PARROQUIAL

Dissabte 15 d’agost, la festa de
l’Assumpció de la Mare de Déu

Any XXX

Núm.
1.564

L’horari de les misses serà: divendres 14, la vigília, eucaristia a
les 20 hores; dissabte a les 9 i a les 12. La missa del dissabte a les
20 hores ja serà la de vigília del diumenge.
oooooooooooooooo

CANVI DE PROGRAMA: DISSABTE 12 DE SETEMBRE,
EXCURSIÓ A OLOT – LA FAGEDA D’EN JORDÀ
(no a NÚRIA)
No serà possible anar a Núria per falta de disponibilitat de places al
cremallera.
Hem buscat una alternativa molt bona: OLOT.
SORTIREM A LES 8 DEL MATÍ.
A LES 9 ESMORZAR AL REBOST DE LA GLEVA.
A OLOT: visita guiada en carruatge a la fageda d’en Jordà.
DINAR: tradicional de la Garrotxa.
Tarda: visita guiada en carrilet a la zona volcànica d’Olot.
Tot inclòs: 50 euros. Dia d’inscripció el dimecres dia 2 de setembre de 6
a 7 de la tarda al Despatx.
Com cada any l’Associació Mare de Déu de Montserrat organitza una
excursió en aquestes dates. Serà el dissabte 12 de setembre.

2 i 3 Octubre, CONGRÉS DEL LAÏCAT A POBLET
Una trobada important per fomentar el paper dels laics en l’església i el món.
Visiteu: www.laicatxxi.cat

MARE DE DÉU D’ AGOST

15 d’ agost

Benaurada mare, obre el camí cap al cel. Tu que has portat en el
teu cos el rei del cel. Tu que l’ has sentit en el teu cor. Tu que l’ has
portat a veure la primera llum. Tu que l’ has alletat. Tu que l’ has vist
créixer amb goig i felicitat. L’ has bressolat a la tarda per fer la
migdiada. T’ has ocupat del menut a mitjanit. L’ has consolat en les
caigudes dels primers passos i has rigut amb les seves sinceres rialles.
T’ imagino abraçant el nadó amb un somriure als llavis, amb el cor ple
de joia, satisfacció, admiració pel teu petit. Escalfant-lo a l’ hivern i
donant-li frescor a l’ estiu. Cantant i jugant amb alegria, cada dia. Quina
emoció més forta, trista, punyent saber-lo en perill de mort i no poder
fer res. Quin patiment més descomunal, de no poder parar ni canviar la
seva sort. Per això, Mare de Déu, quin camí més merescut i quin final
més ben guanyat. De sentir el cos lleuger, la mirada que s’ allunya i l’
entrada a l’ infinit, on t ‘espera a la dreta de Déu Pare. Guarda- m’hi un
lloc ben a prop teu, i vigila’m cada segon des d’ allà dalt. Guia la meva
vida amb encert i fermesa. No em deixis caure en la temptació i en la
injustícia i bressola la meva ànima fins l’ últim dia, en que pugui pujar
al cel i retrobar-me amb l’ amor infinit.

"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:
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:
MÀRIUS VILÀ BAIGES (94); EMILIA NOGALES ÁLVAREZ (82);
FELIX GÓMEZ VEGA (58); BARTOMEU PIEDRA GONZÁLEZ (86);
PEDRO SALVADORES IGLESIAS (77); CARLOS VECINO JULIÁN (90).

EXÈQUIES

DISSABTE 8
DIUMENGE 9
DILLUNS 10
DIMARTS 11
DIMECRES 12

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

DIVENDRES 14

a les 9
a les 20
a les 9

DISSABTE 15

INTENCIONS
MISSES

a les 11

INFORMACIONS

DIUMENGE 16

a les 20
a les 9
a les 11

Ángel Juan Gassol.
Roc Mas.
Padre Fuertes.
famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro.
famílies Rodríguez-Darnés;
Ángela Molina Hernández.
esposos Josep Coromina i Dolors Alives.
Joan Portals.
Mariano Cotela; esposos Narcís Vilà i Maria Vilà;
Josep Mª Recasens i Maria Vilà; Maria i Joan;
Cisquet i Mª Teresa; Conxita Sanfeliu; Maria Pugés
Fabró; Ángela Vilella i Maria Dalmau.
Maria Dalit Comas; Ramon Fabró Company;
Santiago Torronteras i Feliciana Olivo.
Maria Barnadas; Maria Rojo García.
Roc Mas.
famílies Ribas-Vilà; famílies Fernández Barnadas;
Pepita i Joan Barnadas Giralt; Tere Adell Lafita;
Anunciación Lafita; Maria Ester Barrios; Rafael
Adell; José Barrios; Ester i Gloria Adell.






EUCARISTIA ELS DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre.
Sant Jordi: no hi haurà 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 són a Ondàrroa. Dilluns seran a Gernika. Hem
parlat amb ells i tothom està bé, caminant de valent, els grups més grans del Centre
d’Esplai que segueixen un tros del camí de Sant Jaume pel nord, fins al 12 d’agost.
Mn. Carles els acompanyarà les darreres jornades.



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.



