30 d’ AGOST de 2015
DIUMENGE XXII 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.
1.567

Com cada any l’Associació Mare de Déu de Montserrat organitza una
excursió en aquestes dates. Serà el dissabte 12 de setembre.
SORTIREM A LES 8 DEL MATÍ, de la plaça de l’Estació.
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.
L’encíclica Laudato Sí del Papa Francesc
i els objectius del Mil·lenni.
La carta del Papa vol produir un canvi en les mentalitats: “en un món en què la
indiferència s’ha globalitzat, cal recuperar, des de la justícia i la caritat, el
significat més profund de la solidaritat”. Els líders del món es van comprometre
a impulsar uns objectius al començar el nou mil·lenni; els recordem aquí.
1. Eradicar la pobresa extrema i la fam.
S’ha reduït a la meitat el nombre de persones que viuen en condicions de pobresa
extrema; però una de cada nou persones al món continua patint fam, més de 800
milions a tot el món.
2. Aconseguir l’ensenyament primari universal.
29 milions de nens i nenes no poden acudir a l’escola per conflictes bèl·lics.
3. Promoure la igualtat entre els sexes i l’autonomia de la dona.
Cada any, a tot el món, prop de 2.000.000 de dones i nenes són víctimes d’abusos
i tràfic sexual. I 6 de cada 10 dones pateixen a tot el món violència física o sexual
al llarg de la seva vida.
4. Reduir la mortalitat dels nens menors de 5 anys.
El 2012, 1 de cada 10 nens de l’Àfrica subsahariana va morir abans de complir
els 5 anys.
5. Millorar la salut materna.
En els darrers 20 anys, la taxa de mortalitat materna s’ha reduït a la meitat. Però,
el 2013, van morir gairebé 300.000 dones per causes prevenibles relacionades o
agreujades per l’embaràs i el part.
6. Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties.
El 2012 van morir diàriament gairebé 600 nens per causes relacionades amb el
VIH/sida. Gairebé 18 milions de nens van perdre un dels pares o tots dos per
causa d’aquesta malaltia.
7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient.
La cura del medi ambient continua sent un bon propòsit que no es concreta. Des
del 1990, les emissions globals de CO2 han augmentat gairebé en un 50% i han
continuat desapareixent boscos, espècies i fonts d’aigua.
8. Fomentar una aliança mundial per al desenvolupament.
Hi ha menys ajuda per als països més pobres. El 2013, l’ajuda bilateral neta a
Àfrica (on es troben 34 dels 48 països menys avançats) va caure en un 5,6%.

"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:
RAMON FERRERONS FERRAN (88).
EXÈQUIES
DISSABTE 29
DIUMENGE 30
DILLUNS 31

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

DIJOUS 3
DIVENDRES 4
DISSABTE 5
DIUMENGE 6

a les 9
a les20
a les 20
a les 9
a les 11

INFORMACIONS

INTENCIONS
MISSES

famílies Company-Solà; Ramon Ibern Subirats.
Josep Portillo.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.
Ramon i Carme; Ramon Fabró; Ramon Riera;
Ramón Aymat i Maria Farel; Ramon Ferrerons Ferran
Francisco Mateo i Ana Vidal
MISSA PELS DIFUNTS DEL MES DE AGOST
famílies Torres-Llauradó
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan;
Antoni Domingo i Teresa Ferrerons
famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide-Lázaro;
esposos Isabel i Fernando; Manuel Pardo Villamayor;
Domingo i Joan Gibert.






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.



La propera missa de difunts del mes serà aquest divendres 4 de setembre.
HORARIS DESPATX: passat el mes d’agost tornem als horaris habituals: els dilluns i
els dimecres 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 partir de la segona setmana
de setembre torna l’horari de dimarts i dimecres de 10 a 12 del matí. S’atenen sempre
les urgències.
La INSCRIPCIÓ per a la sortida a Olot serà aquest dimecres 2 de setembre, de 6 a 7 de la
tarda al Despatx.
ENCARA UNA CONVIVÈNCIA FINAL D’ESTIU DEL GRUP DE JOVES DE LA
PARRÒQUIA LA MASIA, acompanyats per Mn. Carles i pel seminarista Xavier
Montané. Un grup de 10 seran tres dies aquesta setmana a Sant Martí de
Montnegre, entre el Montseny i el Maresme. Per animar-se a emprendre el nou curs
amb moltes ganes de compartir la fe i l’amistat.
Dissabte 5 al matí, reunió de l’equip Vine i Veuràs. També reunió dels monitors de
l’esplai per come4nçar a preparar el curs.
Exercicis al Miracle: un grup de vint-i-dos preveres, entre els quals tres del Prat – i
també el nou rector de la parròquia - hem estat aquests dies passats al santuari del Miracle
al Solsonès participants d’uns exercicis espirituals.
Han finalitzat també les activitats d’estiu, la Trobada de Joves a Taizé i la Convivència de
Fe i Amistat a Gisclareny; tot s’ha dut a terme com estava previst, gràcies a Déu.













 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
RELLEU A LA PARRÒQUIA: la setmana que ve podrem donar més informació.
L’entrada del nou rector Mn. Josep i el comiat de Mn. Josep Maria serà si Déu vol el
diumenge 4 d’0ctubre a les 11 del matí amb la presència del bisbe Agustí.

