6 de SETEMBRE de 2015
DIUMENGE XXIII DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

de

FULL PARROQUIAL

DISSABTE 12 DE SETEMBRE,
EXCURSIÓ A OLOT – LA FAGEDA D’EN JORDÀ
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. Encara queden places, ens ho heu de dir de seguida.

Inscripció a la CATEQUESI
Per als nens i nenes que comencen 3r. de primària. El dia de catequesi és el
dimarts de 17:30 a 18:30.
INSCRIPCIÓ: aquest mes de setembre: dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 23 de
les 17:30 a les 18:30. El dijous 24 de les 9:30 a les 10:30
Als locals de la cripta.
Per fer la inscripció cal que vingui el pare o la mare i parlar amb Mn. Carles i les
catequistes responsables.

RELLEU A LA PARRÒQUIA
El diumenge 4 d’octubre, a l’Eucaristia de les 11, vindrà el bisbe
Agustí Cortés per fer la presentació a la comunitat i donar
possessió com a nou rector de la parròquia a Mn. Josep Torrente
Bruna. En aquesta mateixa Eucaristia farem també el comiat de
Mn. Josep M. Domingo. La vinguda d’un nou rector és un
moment important per la vida de la comunitat. Abans ja haurem
tingut ocasió de tenir algun contacte amb el consell pastoral i
alguns grups i de seguida Mn. Josep anirà fent-se càrrec de tota la
varietat de la vida parroquial. Tots sabem també que Mn. Carles
Muñiz seguirà com a vicari, amb una implicació molt gran en les
activitats pastorals i que junts podran fer un molt bon equip al
servei de la parròquia.
També podem donar com a informació que l’entrada de Mn. Josep Maria a la
parròquia de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat serà el dilluns 12
d’octubre a l’eucaristia de les 12h. I a la parròquia de Sant Joan Baptista el
diumenge 18 d’octubre.


Any XXX

Núm.
1.568

Un altre canvi a la parròquia. La germana M. Carmen Parra que els
darrers 6 anys ha format part de la comunitat de carmelites missioneres,
ens ha fet saber aquesta setmana que ha estat destinada a Getafe i per tant
deixa El Prat. Forma part també d’aquesta disponibilitat de la vocació,
però ens sobta i sap greu perdre la seva presència i col·laboració, en la
litúrgia, la catequesi, la formació, a més del seu treball a l’escola. Aquest
diumenge li direm adéu amb molt d’agraïment i els millors desitjos per la
seva nova etapa. Moltes gràcies Mari Carmen

"Escolteu, Senyor, les nostres súpliques i concediu la gràcia d'estimar-se tota la
vida a aquest fills vostres, que s’han unit en matrimoni davant d'aquest altar"
Amb goig han unit les seves vides pel sagrament del matrimoni:

MATRIMONIS

JORDI ORELLANA MOLINA amb OLGA SANCHO REINOSO

DISSABTE 5

a les 20

DIUMENGE 6

a les 9
a les 11

INTENCIONS
MISSES



DIMARTS 8

a les 9

DIMECRES 9
DIVENDRES 11
DISSABTE 12

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

esposos Pere Español i Maria Serra;
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.
Núria Farrés; Maria Flor Gallo; Núria Roma;
Núria Llandrich; Adela Bernal; Núria Vilà.
Roc Mas.
famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro.
Francisco Viñuela Pérez.
famílies Cabo-Blasco.

EUCARISTIA ELS DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre.

INFORMACIONS

 Sant Jordi: la missa de les 12 hores torna la setmana que ve, 13 de
setembre, a la capella de l’Avinguda Pompeu Fabra, 48.





DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTIUS: a les 8 del vespre.
DIES FEINERS: A les 9 del matí cada dia a la Cripta.
Les eucaristies dels vespres de dilluns i dimecres tornaran a partir d’octubre.
La missa del matí, a les 7:20 h a la capella del col·legi de les carmelites missioneres
tornarà a partir de l’inici del curs escolar, això és el dilluns 14 de setembre.



La propera missa de difunts del mes serà el divendres 2 d’octubre.
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.
 Aquest cap de setmana els monitors de l’esplai preparen l’engegada del curs, fan una
reunió llarga a la parròquia i a la Conreria (Tiana). S’incorporen els nous monitors amb
moltes ganes de fer un bon servei. Avui han tingut una primera trobada amb el nou rector
Mn. Josep.
 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Hi haurà la missa de les 9 del matí a
la Cripta. Sempre és un bon moment per pregar pel bé de Catalunya i de tots els
ciutadans
 Consell Pastoral ampliat: el Dijous 17 de setembre, a les 9 del vespre, per tenir un primer
contacte amb el nou rector, Mn. Josep Torrente Bruna. Als locals de la Cripta.
Representants de tots els grups de la parròquia, ja els anirem convocant.

 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

