1 de NOVEMBRE de 2015
SOLEMNITAT DE TOTS SANTS

FULL PARROQUIAL

El Prat de Llobregat

LA SOLEMNITAT DE TOTS ELS SANTS
Els 144.000 són una multitud que ningú podria comptar. No una multitud que s'amuntega en una plaça de braus o en l'Estadi de futbol, ni una multitud que es manifesta cridant "eslògans" reivindicatius. És més aviat, una multitud de tota raça i nació.
Un sol Déu. Una sola Fe Units tots en un gran llaç d'amor fratern. Aquests són els
innombrables sants de la festa que celebrem any rere any.
Busqueu entre aquells rostres, com potser ho heu fet intentant trobar a la pantalla del
televisor a algun parent o amic que havia anat a un gran esdeveniment, perquè entre
aquesta multitud hi trobareu moltes cares conegudes, la mare o el pare, l'esposa o
l'espòs. Potser, algun fill o un germà. L'amic que ocupava la taula de treball veïna a la
vostra, el que comprava el diari a la mateixa hora que vosaltres o esperava el mateix
autobús...
 homes i dones que han sabut viure contents amb
el poc que tenien i han sabut compartir.
 incapaços de mentida, que per ser honestos no
s’han fet poderosos en la vida, però han deixat
gran record darrera d’ells.
 homes i dones de mirada neta que amb els seus
ulls han purificat els ambients que han viscut.
 als seus llavis sempre hi ha hagut una disculpa
pels pecats dels altres.
 homes i dones al costat dels quals sempre ens hem
sentit plens de pau.
 que han estat el centre de les nostres famílies a les
que embolcallaven d’afecte i alegria.
Són els 144.000 que vivint la nostra mateixa vida
han complert les benaurances del Senyor que avui
l’Església proclama. Mentre els teníem a prop no ens
vam adonar del misteri que s'anava desenvolupant en
el seu cor, perquè com ens ha dit sant Joan encara no
s'havia manifestat el que ja eren.
No sabíem que cada un d'ells era ja veritable fills de
Déu, perquè els seus defectes i limitacions humanes
cegaven nostres ulls, però allà al fons dels seus cors
el Senyor anava a obrant la meravellosa transformació de fer-los perfecta imatge seva. Ara que veuen
Déu cara a cara es manifesta en ells el que ja eren en
vida: fills molt estimats de Déu.
Mirem al nostre voltant amb ulls de Fe i sentim
amor i respecte pel que s'asseu al nostre costat, per-
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què també en ell s'està realitzant aquesta gran transformació de ser imatge viva de Déu, ja té en si la immensa dignitat de ser, de veritat, fill molt estimat de
Déu.

"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:
KLEBER-JOAN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
BAPTISMES
“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:

EXÈQUIES

MARIA FABRÓ SOLANES (84); JUAN PORCEL MUÑOZ (75)
DISSABTE 31
DIUMENGE 1

DILLUNS 2
DIMARTS 3
DIVENDRES 6
DISSABTE 7

a les 19 Famílies Company-Solà; Maria Giménez; Jordi Ribas
a les 9 Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Antoni Gili i
Núria Farrés.
a les 11 Mariano Clemente; Javier Clemente i el seu fill Xavier;
Ramon Fabró Company.
a les 19 Ramon Fabró Company.
a les 20 MISSA DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS
a les 9 Francisco Mateo i Ana Vidal; Manuel Jiménez i Matilde Grados
a les 20 MISSA PELS DIFUNTS DEL MES D’OCTUBRE
a les 19 famílies Torres-Llauradó; Pere Sardá i Lola Boixadera

CELEBRACIONS DE TOTS SANTS I
DELS FIDELS DIFUNTS

 A la parròquia, el dilluns 2 de novembre hi haurà
la missa per tots els fidels difunts a les 20h.
 Al cementiri vell: rosari el diumenge 1 de novembre a les 17h i missa el dilluns 2 de novembre a les 10h.
 Al cementiri nou: missa el 2/nov. a les 16h.

MISSA PELS DIFUNTS DEL MES
D’OCTUBRE
Alguns anys s’havia inclòs els difunts del mes
d’octubre dins la missa per tots els fidels difunts del
dia 2 de novembre. Ens ha semblat, però, que és
millor separar les dues coses: l’Església prega per
tots els fidels difunts el dia 2, mentre que a la nostra
parròquia preguem pels qui han mort aquest mes
passat, i per tant per unes intencions particulars, en
l’eucaristia vespertina del primer divendres dia 6.

JUNTA DE CÀRITAS DEL PRAT
Hi ha reunió el proper dimecres a les 11.30h. Es
tracta d’anar avançant en el treball de coordinació i
en les diferents qüestions que està duent a terme la
Càritas de les parròquies del Prat.

RESPONSABLES DE L’ECONOMIA
PARROQUIAL
El dimecres 4 de novembre, a les 21h hi ha la reunió anual dels responsables de les economies parroquials a la Casa de l’Església. Allà, a més de distribuir el material de la campanya econòmica de Germanor s’hi presentaran els comptes de la diòcesi del
2014.

ITINERARI DIOCESÀ DE RENOVACIÓ
CRISTIANA
Divendres 6, a les 17.30h, hi ha reunió del grup de
Vine a conèixer a la sala Sant Pere. Dissabte 7 reunió de l’equip d’animadors a les 10h.

TESTIMONIS VOCACIONALS

CARMELITES MISSIONERES

Aquest mes de novembre se’ns proposa d’una manera particular aprofundir en la cultura vocacional.
Per això els propers quatre diumenges hem demanat
a persones amb vocacions diverses un testimoni de
la seva vocació que anirà apareixent en els successius fulls.

El proper dissabte 7 de novembre, festa del beat
Francesc Palau, a les 12h, inauguració i benedicció
del nou edifici de l'escola Mare de Deu del Carme.
Per assistir-hi cal confirmar l’assistència a la porteria de l’escola.

