20 de SETEMBRE de 2015
DIUMENGE XXV DURANT L’ANY / B
El Prat de Llobregat

de

FULL PARROQUIAL

LES FESTES DE LES PARRÒQUIES DEL PRAT

Any XXX

Núm.
1.570

SÓN AQUESTA SETMANA, PROCURAREM PARTICIPAR EN
L’EUCARISTIA QUE ES CELEBARÀ A LES RESPECTIVES
PARRÒQUIES.
EL DIJOUS 24, A LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ,
EUCARISTIA A LES 19’30.
DISSABTE 26, A SANT COSME I SANT DAMIÀ, COPATRONS
DEL PRAT. A LES 8 DEL VESPRE SERÀ LA CELEBRACIÓ DE
L’EUCARISTIA, I ABANS HI HAURÀ UNA PROCESSÓ PELS
CARRERS DEL BARRI PROP DE LA PARRÒQUIA.

INFORMACIÓ ENTORN DEL RELLEU A LA PARRÒQUIA
El passat dijous vam tenir una reunió del consell pastoral ampliat amb Mn. Josep
el nou rector. Va servir per a una presa de contacte i primera coneixença de les persones
responsables i dels grups que formen la parròquia. Encara que molts ja el vau poder
saludar quan va venir a la festa de Sant Pere i Sant Pau.
Ara s’acosta ja el dia de fer el relleu, com hem anat anunciant:

El diumenge 4 d’octubre, a les 11 del matí,
a Sant Pere i Sant Pau
el bisbe Agustí Cortés presidirà l’Eucaristia
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
(alguns m’ho pregunteu: L’inici a Sant Feliu serà el dilluns 12 octubre a les 12 a la parròquiacatedral de Sant Llorenç i el diumenge 18 a Sant Joan Baptista a les 11 h.)

Aquests dies són enfeinats, preparant el trasllat, deixant a punt les coses per
al relleu, fent tria de papers i llibres, aprofitant l’ocasió per fer alguns arranjaments
i una pintadeta a les habitacions... en fi una mudança de casa, ja sabeu que és una
mica de trasbals. Tant per mi com per Mn. Josep que ve de Castellbisbal i El
Papiol i deixa també la rectoria a un nou mossèn. I mentrestant la vida continua i
les activitats de la parròquia s’han de posar en marxa. Sort que Mn. Carles està
com sempre actiu i al cas de tot i anem arribant a tot tant com podem.
Mentrestant et vas acomiadant de la gent i dels grups. Tant a la parròquia
com passejant pels carrers del poble. M’agradaria saludar personalment a molta
gent, però és impossible, per això escric alguna cosa aquí al Full i farem també la
celebració del dia 4, que serà l’entrada d’en Josep, però també comprenc que és un
moment de comiat.
Alguns em pregunteu on vaig i què representa aquest canvi. Mireu és molt
senzill, és un canvi de parròquia. Sant Feliu de Llobregat és el nom de la població.
La parròquia antiga es diu de Sant Llorenç i una altra molt més recent, Sant Joan
Baptista. Seré rector de totes dues, amb un vicari jove, Mn. Sergi. Sant Llorenç és
també des de fa deu anys la catedral, té aquesta missió i és la seu del bisbe Agustí
per a les celebracions diocesanes. Però el bisbat, la casa de l’Església i el domicili
del bisbe és un edifici a part, als afores de Sant Feliu. Jo hi vaig com a rector, igual
que aquests catorze anys passats al Prat.
(continuarà)

"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:
MANUEL MATA GONZÁLEZ; JÚLIA CABELLO MARTÍNEZ;
CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.
BAPTISMES

"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

CARLOS GONZÁLEZ MONJE amb AZAHARA FERNÁNDEZ GARCÉS.
JONATAN-ANTONIO SEDEÑO GARCÍA amb MARTA CUADROS BERMUDO.

"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:
JOSEP PUGÉS PUIGVENTÓS (92).
EXÈQUIES
DIUMENGE 20

a les 9
a les 20

DIMECRES 23
DIVENDRES 25
DISSABTE 26
DIUMENGE 27

INFORMACIONS

INTENCIONS
MISSES

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

a les 11

Adela Feu i Pere Ginabreda;
Melcior Comes i Maria Foyes
esposos Antoni Pugés i Paquita Llobet;
Ramon Pugés Trias i Maria Rojo García
Julia Gallardo Sánchez.
Francisco Mateo i Ana Vidal
Juan Guerrero Rodríguez
Josep Portero
famílies Company-Solà
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets;
Josep Portillo, Miquel Busquets i Quimeta Cheto;
Josep Ferrer Busquets.
famílies Clarisó-Monfort-Lens; Miquel Portillo;
Anunciación Lafita; Mª Ester Barrios; Rafael Adell;
José Barrios; Ester, Gloria i Tere Adell Lafita.

 Sant Jordi: el dia 4 d’octubre no hi haurà missa a la capella. Ens trobarem tots
a les 11 a la parròquia: inici del nou rector Mn. Josep.





HORARIS A LA PARRÒQUIA, DIUMENGES: a les 9, a les 11 i a les 8 del vespre.
DISSABTES I VIGÍLIES DE FESTIUS: a les 8 del vespre.
DIES FEINERS: A les 9 del matí cada dia a la Cripta.
Les eucaristies de les 20h, dilluns i dimecres (a Sant Jordi) tornaran a partir d’octubre.



CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ: Per als nens i nenes que comencen 3r. de primària.
INSCRIPCIÓ: aquest dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 23 de les 17’30 a les 18’30. Dijous
24 de les 9’30 a les 10’30. A Sant Jordi i a la parròquia. Per fer la inscripció cal que vingui
el pare o la mare i parlar amb Mn. Carles i les catequistes responsables.



INSCRIPCIÓ AL CENTRE D’ESPLAI: divendres 2 d’octubre, de les 19 a les 21; dissabte 3
d’octubre, de les 10 a les 12 i de les 17 a les 19. Una de les ofertes educatives de més recorregut que
la parròquia ofereix per a infants i adolescents.




Notícies de les parròquies del Prat: www.parroquiadelprat.cat
Informació religiosa : www.catalunyareligio.cat

