26 de JUNY de 2016
DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY
TEMPS DE VACANCES
Arribat l’estiu moltes de les activitats parroquials entren en aquest parèntesi per a fer
possible el descans merescut que ens ajudi a afrontar el nou curs amb les forces
renovades i amb il·lusió per a viure i per a encomanar la nostra fe. També és un
temps propici per a fer altre tipus d’activitats que no són possibles al llarg del curs
(Colònies, rutes, espais de trobada...). Desitjaria que també fos un temps per parar
més atenció a les coses de l’esperit, a escoltar què ens demana Déu per al nou curs, a
deixar-nos interpelar sense temor per aquell que ens estima i ens acompanya.

EUCARISTIES
Pel que fa a la vida celebrativa de la parròquia, mirem de reduir les misses amb una
doble intenció: la d’«agrupar» una mateixa hora tots els qui celebrem la nostra fe al
Prat en uns dies en què clarament som menys, i la de permetre tant el descans com la
participació dels mossens en altres activitats fora del Prat. Pareu atenció, doncs, als
horaris de misses.

FULL PARROQUIAL
També aquest full, a diferència d’altres anys, farà vacances. En publicarem un el
primer diumenge de juliol i un el primer d’agost amb les intencions de misses i les
activitats de tot el mes. El setembre ja reprendrem el ritme setmanal.

CENTRE D’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU
El nostre centre d’esplai farà colònies al Casal de l’Esperança d’Ogassa des del 22 al
31 de juliol, i una ruta pel Pirineu andorrà amb els més grans des del 30 de juliol a
l’11 d’agost. Temps fort de relació amb els infants i entre els monitors que treballem
perquè sigui educatiu en totes les dimensions de la persona, també d’obertura a Déu
en el marc de la natura.

SIKEM
Especialment adreçades als joves però no exclusivament a ells hem preparat també
per al juliol unes xerrades a la fresca del campanar que hem volgut anomenar “Sikem”, sobre alguns temes d’actualitat, per tal d’ajudar-nos a trobar criteris: la primera sobre el tractat de lliure comerç entre Europa i els Estats Units i les seves conseqüències el dimarts 5 de juliol de 20 a 21.30h a càrrec d’Arcadi Oliveres; la segona
sobre els camins segurs per als refugiats amb el títol “Mirada a la realitat: Migracions i refugi” el dia 11 de juliol de 20-21.30h a càrrec de Oriol Prado de «Migra Studium» i una darrera sobre qüestions de final de la vida i plantejaments humanistes
davant l’excessiva medicalització, a càrrec de Marta Vidal, mare de família, metgessa, militant de l’ACO i experta en qüestions bioètiques.

OBERTURA DE L’ESGLÉSIA
Durant el mes de juliol, també, a mode de prova, mirarem de tenir l’església oberta
des de les 9.30h fins a les 13h, per tots aquells que s’acostin a veure-la, a pregar, a
encendre una llàntia... limitant l’accés a l’espai on hi ha el sant Crist i els darrers
bancs.

MASIA
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Els joves de la masia es trobaran per a pregar junts i fer diverses activitats uns quants
dijous del mes de juliol.

HORARI DE MISSES DE JULIOL I AGOST
De dilluns a dissabte, a les 9h
Vigílies a les 20h i diumenges a les 9h, 11h i 20h
se suprimeixen, per tant la missa de dilluns a les 20h, la dels dimecres a les 20h a sant
Jordi i la dels diumenges a les 12.15h a sant Jordi
HORARI DE DESPATX PARROQUIAL
Dilluns de 18h a 20h i divendres de 1-12h (se suprimeix el despatx de dimecres)
Des de l’1 de setembre recuperem els horaris habituals del curs.
“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:
MIA MAGÁN ROJO
ALBA BLASCO ÁLVAREZ
GALA BLASCO ÁLVAREZ
DISSABTE 25
DIUMENGE 26

DILLUNS 27
DIMECRES 29

DIVENDRES 1
DISSABTE 2
DIUMENGE 3

a les 20 famílies Company-Solà
a les 9 Josep Portillo; Maria Busquets i Joan Vidal; Enric Comas
a les 11 famílies Clarisó-Monfort-Lens; Luís Sabaté; María i
Joan Raventós; Emilio Márquez García; Famílies Márquez-Fernández; Famílies Gómez-Celis; família Figuero
a les 9 esposos Enric Querol i Quimeta Busquets
a les 9 Joan Martí; Pedro i Nati
a les 19 Pere Miquel Pascual; Pere Puig; Pere Fabró; Antonet
Ráfols i Maria Company; María Rojo García; Pere Pascual; famílies Company-Solà; Rosa Argelaga; Ramón
Navarro; Núria Vilà; Pere Riera; Jaume Estruch; Pere
Baró i Ramona Balsells; Pedro Cánovas; Pedrito Capellades; Cristobal Capellades; Josefina García
a les 20 MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE JUNY
a les 20 famílies Torres-Llauradó; Ovidio Cano
a les 9 Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan

SOPAR DE L’ASSOCIACIÓ DE LA MARE
DE DÉU DE MONTSERRAT
Serà el dimecres 6 de juliol. Cal, però, inscriure’s el
dilluns 27 de juny, de 18h a 19h a la rectoria.
L’import del sopar és de 28€/persona.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL
CARME
Serà el dissabte 16 de juliol. Hi haurà la celebració
de l’eucaristia a les 18h a la capella de l’escola de
les carmelites missioneres, que enguany celebren
els 110 anys de presència de la congregació al Prat.
Després hi haurà un petit refrigeri.

CELEBRACIÓ DE SANT CRISTÒFOL
Patró dels automobilistes. La parròquia de sant
Cosme i sant Damià organitza una benedicció de
vehicles el dia 10 de juliol a les 12.30 a 13.30h a la
Ronda del sud, entre el Parc Nou i la parròquia de
sant Cosme.

ATENCIÓ DE CÀRITAS I DEL CENTRE
DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC
PALAU
Al despatx d’acollida de Càritas hi haurà atenció
tots els dimecres del mes de juliol, de les 10 a les 12
hores. L’atenció del Centre de Promoció Social
Francesc Palau serà fins el 19 de juliol, i recomençarà la primera setmana de setembre.

