7 de febrer de 2016
DIUMENGE V DE DURANT L’ANY
PREGAR EN TOTA OCASIÓ
Escriu el papa Francesc a la Butlla d’aquest Any Sant de la Misericòrdia:
«...És bell que l’oració quotidiana de l’Església comenci amb aquestes paraules: Sigueu amb nosaltres Déu nostre, Senyor veniu a ajudar-nos (Sl 70,2).
L’auxili que invoquem és ja el primer pas de la misericòrdia de Déu envers
nosaltres. Ell ve a salvar-nos de la condició de feblesa en què vivim. I el seu
auxili consisteix a permetre’ns captar la seva presència i la seva proximitat.
Dia rere dia, tocats per la seva compassió, també nosaltres arribarem a ser
compassius amb tothom».
L’Obra de Misericòrdia Espiritual «Pregar pels vius i pels difunts» ens hauria
d’animar a ser fidels i constants en la pregària confiada en Déu Pare i en Jesucrist. Fixant-nos en Ell veiem que la pregària l’acompanya en la seva vida i
acció, misericordiosa. És per mitjà de la Bona Notícia de la seva Paraula i impregnant la nostra vida del seu estil de vida que aprenem com i quan hem de
pregar:
En aquell mateix moment, Jesús, ple de la joia de l’Esperit Sant, digué: Us
enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot
això que heu amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així us ha plagut a vós (Lc
10,21).
Per tenir forces: «... se n’anà en un
lloc solitari i s’hi va quedar pregant.
I anà per tot Galilea, predicant a les
seves sinagogues i traient els dimonis» (Mc 1,35.39).
A Getsemaní: «... s’agenollà i pregava dient: Pare, si vós ho voleu,
aparteu de mi aquest calze. Però que
no es faci la meva voluntat, sinó la
vostra» (Lc 22,41-42).
A la Creu: «Jesús va cridar amb tota la força: Pare, confio el meu alè a les vostres mans. I havent dit això, va expirar» (Lc 23,46).
Encomanem també els difunts a l’amor misericordiós de Déu, confiant que per
la creu de Jesucrist, no pas pels seus mèrits, puguin ressuscitar a la vida nova
que no te fi.
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Pare-Mare de misericòrdia, et preguem pels difunts, especialment, pels que
han mort de manera violenta, i pels que no tenen ningú que pregui per ells. Tu,
ple de bondat i de misericòrdia, concedeix-los el teu amor i el teu perdó perquè puguin gaudir de la vida al costat teu.

“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:
GERARD PARCERISAS MAZA
FRAN LÓPEZ MARQUINA
"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:
ALFONSO LÓPEZ RUIZ (58)
JOSEFA CURULL CERDÁN (94)
MARIA GONZÁLEZ DELGADO (74)
DISSABTE 6
DIUMENGE 7

DIMARTS 9
DIMECRES 10
DIJOUS 11
DIUMENGE 14

a les 19 famílies Torres-Llauradó; Manuela Solanas
a les 9 Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Francesc Oliveras Mas i famílies
a les 11 Soledad Porlan
a les 19 Ramon Pugés Trias; esposos Antoni Pugés Trias i Paquita Llobet Ortiz; Fermín Trias; Maria Navas; Antonio
Alcalá; Mariano Alcalá; Luisa Hernández
a les 9 Roc Mas
a les 9 esposos Josep Corominas i Dolors Alibés
a les 9 famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro
a les 9 Joan Sans
a les 11 Javier Clemente Gil i el seu fill Xavier Clemente López; Mariano Clemente; famílies Orradre-Ripa; famílies Pedrosa-Marimón

DIMECRES DE CENDRA

VIACRUCIS

Aquest proper dimecres 10 de febrer comencem el
temps de la quaresma amb el ritu de la imposició de
la cendra, tant a la missa de les 9h a la cripta com a
la missa de les 20h a Sant Jordi.

A partir del proper dissabte 13 i durant tota la quaresma, a les 18.15h, abans de la missa de 19h.

UN TEMPS FAVORABLE PER A LA
PREGÀRIA
La pregària, que obre el nostre cor a l’acció de Déu,
és una de les dimensions que accentuem durant
aquest temps de quaresma. Tal com altres anys, a
partir de dimecres es farà la pregària de laudes amb
la missa els dies feiners.

LA CELEBRACIÓ DE LA FE
DURANT LA QUARESMA
Aquest proper inici de quaresma pot ser ocasió de
revisar com participem en les celebracions i per a
millorar la nostra «sintonia» amb el que l’Església
ens ensenya: situar-nos més a prop de l’altar visibilitzant que som una comunitat, no una suma
d’individus, participant més en els cants, els diàlegs...

RECÉS INTERPARROQUIAL
Dissabte vinent, 13 de febrer, recés d’inici de quaresma de les parròquies del Prat a Sant Cosme i sant
Damià. Serà de les 10.30h del matí fins a les 13h.

SORTIDES DE LA PARRÒQUIA DE SANT
COSME I SANT DAMIÀ
La parròquia de Sant Cosme i sant Damià prepara
una sortida a la Sagrada Família de Barcelona. Serà
el dissabte 5 de març al matí: entrada, missa a la
cripta i visita al temple. També el següent diumenge
(13 de març) una anada a la passió d’Olesa, amb la
idea de tornar a dinar a casa. Les ofereixen als qui
els pugui interessar de les altres parròquies del Prat.
Per a més informació i inscripcions al despatx de la
parròquia de Sant Cosme.

