12 de JUNY de 2016
DIUMENGE XI DEL TEMPS ORDINARI
SOM DE ROMERIA A MONTSERRAT
En aquest any jubilar extraordinari de la Misericòrdia, el Papa Francesc convida tota
l’Església a apropar-se a la misericòrdia del Pare, perquè sigui més fort i eficaç el
testimoniatge dels creients presents en el món.
El rostre de la misericòrdia del Pare és Jesucrist. Santa Maria és invocada com a
Mare de Misericòrdia, no sols per haver estat la mare de Crist en la carn, sinó perquè, havent experimentat singularment la misericòrdia divina, acull amb un afecte
semblant els fills que a ella acudim tot mostrant-nos el fruit beneït del seu ventre:
Jesús.
Maria és consol dels penitents perquè en apropar-nos a ella, ens alleugereix la feixuguesa
del cor. Contemplant Jesús amb els ulls de
Maria, la seva mare, fixant els ulls només
en Ell, som convidats a experimentar la
força i el consol de la misericòrdia.
D’ell brolla l’aigua de la vida que ens
regenera i la sang de la nova aliança vessada en remissió dels nostres pecats.
Maria és esperança dels pobres, perquè
la seva manera de viure a la presència
de Déu enmig del món, tal com anunciava el profeta Miquees, és la primícia
d’aquest Poble redimit per la misericòrdia divina que, en la humilitat i la
pobresa, fonamenta la possibilitat
real i el camí veritable per a la pau
entre tots els homes que estima el
Senyor.
En el seu cant de lloança, Maria proclama,
agraeix i lloa la misericòrdia que s'estén «de
generació en generació» (Lc 1,50). La nostra
generació també estava present en aquelles paraules
profètiques.
Peregrinant al Santuari, passant per la Porta Santa, fent la professió de fe (el Credo), pregant per les intencions del Papa, rebent
el do de la reconciliació i celebrant l’eucaristia, guanyem el do
jubilar d’una vida autènticament renovada que pot començar
de nou, sense la llastra dels pecats passats. Així, tot l’amor
viscut i el que encara està per viure, seran més bons
transmissors de la misericòrdia divina que s’estén de
generació en generació.
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Amb aquesta confiança peregrinem als peus de la Moreneta per adreçar-li, amb els monjos i els escolans, l'antiga i sempre nova pregària de la Salve Regina, perquè mai no es cansi de girar vers
nosaltres els seus ulls misericordiosos i ens faci dignes de contemplar el rostre de la
misericòrdia, el seu Fill Jesús. (MV 24)
Del full de propostes pastorals del Santuari de Montserrat

“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:
JOSÉ IZQUIERDO ORTIZ
OWEN MÁRQUEZ FIGUERO
VALERIA CASTILLO CARMONA
VALERIA PÉREZ SÁNCHEZ
EVELYN GONZÁLEZ TORRES
"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:
ANA AFAN CORONADO (54)
DISSABTE 11
DIUMENGE 12

DILLUNS 13
DIMECRES 15
DIJOUS 16
DISSABTE 18
DIUMENGE 19

a les 20 famílies Inés-Conde i Conde-Riera; Antonio Caro
a les 9 Miquel Busquets i Quimeta Cheto
a les 11 famílies Pedrosa-Marimón; Gloria Adell Lafita; Ester i
Tere Adell Lafita; Anunciación Lafita i Rafael Adell;
Maria Ester Barrios i José Barrios
a les 9 Antoni Tragánt
a les 9 Mariano Cotela
a les 9 Josep Bernal
a les 9 Elia Prieto
a les 9 Elvira Sans i famílies
a les 11 famílies Sabadell-Rodergues; Ramon Sabadell i Domingo
Gibert; Josep Borrás; Miquel Sobenara¸Miquel Portillo

ROMERIA A MONTSERRAT

VINE A CONÈIXER

Aquest cap de setmana la parròquia és de romeria a
Montserrat. Als peus de la moreneta preguem per
les nostres parròquies del Prat! Hem fet el possible
per mantenir les misses de Sant Pere i sant Pau,
però s’ha suprimit la de la capella de sant Jordi a les
12.15h

Reunió aquest proper divendres 17 de juny, a les
17h (1/2 h abans del que és habitual).

EUCARISTIES DE L’ESCOLA MARE DE
DÉU DEL CARME
Aquesta setmana, a més de les eucaristies de 1r i 2n
de l’ESO el dimarts 14 hi haurà la de fi de curs de
la primària el divendres 17 a les 12h al temple parroquial.

JORNADES DE CONSILIARIS I RECTORS DEL MCECC
Se celebren els propers 15 i 16 de juny a Sant Martí
Sesgueioles. Els mossens del Prat ens hi farem presents.

MOSSENS DE L’ARXIPRESTAT
La darrera trobada de curs serà aquest dimecres,
enguany a Piera.

PREGÀRIA DE TAIZÉ
El proper divendres, 17 de juny, hi ha l’espai de
pregària de Taizé a la capella de les Carmelites missioneres del P. Palau. Serà a les 19.30h.

FINAL DE CURS DE L’ESPLAI SANT
PERE I SANT PAU
El proper dissabte, amb els infants, monitors, pares
i mares. L’activitat es perllongarà fins a la nit amb
un sopar al peu del campanar.

CONSELL PASTORAL
En aquest final de curs convoquem una reunió del
Consell Pastoral ampliada per al dimecres 22 de
juny. Ja enviarem l’orde del dia, però de moment
cal reservar la data. Com sempre a les 18h.

