23 d’ AGOST de 2015
DIUMENGE XXI DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

de

FULL PARROQUIAL

DISSABTE 12 DE SETEMBRE,
EXCURSIÓ A OLOT – LA FAGEDA D’EN JORDÀ

Any XXX

Núm.
1.566

(No ha estat 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.
UN APUNT DEL VIATGE A ITÀLIA
Dijous al vespre vam retornar feliçment el grup de viatgers que
durant nou dies vam visitar alguns llocs del nord d’Itàlia i del Tirol. Al ser
un grup reduït, divuit persones, va permetre moure’s amb més agilitat a
l’hora de les visites i també que la comunicació fos més fàcil i general entre
tots. Cadascú fa la seva selecció dels records i porta moltes fotos – alguns
moltíssimes ! – dels llocs visitats. Jo aquí faig només una ràpida antologia i
destaco la visita als llocs natals del papa Joan XXIII i també de Pau VI.
D’aquest segon només vam poder situar-nos en el poble i la casa familiar
perquè estaven en estricte període vocacional, al bell mig del ferragosto, que
a Itàlia se segueix molt. Però vam tenir ni que fos un petit besllum de la
infància solitària i recollida, meditatiu ja des de jove, del papa que a duria a
terme amb tanta finor la conclusió del Concili. Abans havíem pogut visitar
la catedral de Milà d’on va ser bisbe i recordar el seu ingent treball de diàleg
i aproximació al món contemporani. En canvi a Sotto il Monte, el poble de
Joan XXIII sí que ens hi vam poder esplaiar a gust. La casa familiar on va
néixer i créixer en una àmplia comunitat de pagesos modestos i de profunda
religiositat. L’església on va ser batejat, va rebre la primera comunió i
celebrar la primera missa al seu poble. L’entorn humil i amable. Els records
d’ell molt ben presentats, un gran jardí commemoratiu que ressegueix les
etapes de la seva vida. Tot concentrat o traspuant-se en el lema que va triar
com a divisa episcopal: obediència i pau. Un gran sentit de la confiança
posada en Déu i de la docilitat en anar afrontant amb pau i dedicació allò
que la providència li anava proposant.
Moltíssimes més coses naturalment vam poder conèixer i contemplar
en el recorregut per Verona, Vicenza, Pàdua – la memòria també tan viva de
Sant Antoni – i després pel Tirol. Però, per a mi, aquest memorial de Joan
XXIII resta com un punt culminant del viatge.

"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

MARIA JOSEFA PUNZANO MORCILLO (84);
JOSÉ SANTOS JIMÉNEZ (69).

DIUMENGE 23

a les 11

a les 20

INFORMACIONS

INTENCIONS
MISSES

DILLUNS 24

a les 9

DIMARTS 25
DIMECRES 26
DIJOUS 27

a les 9
a les 9
a les 9

DIVENDRES 28
DISSABTE 29
DIUMENGE 30

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

Ramón Fabró Company; Josep Vidal; Juan
i Juana; José Martínez; Ángel Heras de los
Santos; esposos Naturana Ruiz i Francisca Prat.
Josep Pugés i Pepita Puigventós;
Ramón Fabró Company; José Santos Jiménez.
Leandro Ribas i Camila Portillo; Andreu
Portillo i Maria Busquets.
Juan i Juana.
Josep Portero.
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets;
Josep Pugés i Pepita Puigventós.
Agustina Vives Borràs.
famílies Company-Solà; Ramon Ibern Subirats.
Josep Portillo.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.






EUCARISTIA ELS DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre.
Sant Jordi: la missa de les 12 hores tornarà a mig setembre.
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTIUS: a les 8 del vespre, tot l’estiu.
DIES FEINERS: A les 9 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.




ESTADA AL MONESTIR DE TAIZÉ. Aquests dies s’està realitzant aquesta
activitat per als joves en els 75 anys de la comunitat i als 10 de la mort del Germà
Roger Schutz, el fundador. Mn. Carles hi participa.



CONVIVÈNCIA DE FE i AMISTAT A GISCLARENY: també ha començat ja en
aquest bonic lloc del Bergadà, al Peu del Pedraforca una convivència i formació per
a joves. Coordina la Mercè Lajara, i la germana Carmen Parra cm i altres
voluntaris hi col·laboren.

 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 Us hi podeu inscriure.
 Podeu trobar Informació religiosa a www.catalunyareligio.cat
 Tota la informació de les parròquies del Prat a www.parroquiadelprat.cat
 Vam tornar ja del viatge al nord d’Itàlia, gràcies a Déu ben contents per tot el que
vam visitar i que tot va rutllar molt bé.
 La INSCRIPCIÓ per a la sortida a Olot serà el dimecres 2 de setembre,

l’altra setmana, de 6 a 7 de la tarda al Despatx.
 La propera missa de difunts del mes serà el divendres 4 de setembre.

