3 de JULIOL de 2016
DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY
UN MES DE JULIOL AMB CONTINGUT
Tal com anunciàvem en el darrer full, el que avui teniu a les mans serà l’únic per tot
el mes de juliol. Per això hi apareixen totes les activitats i informacions previstes per
aquestes quatre setmanes, fins al 7 d’agost, data del proper full.

SOPAR DE L’ASSOC. DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
El proper dimecres 6 de juliol al vespre, per aquells que s’hi han inscrit

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 comencem aquest
proper dimarts 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 de l’hospital de Martorell, militant de l’ACO i experta en qüestions
bioètiques.

OBERTURA DE L’ESGLÉSIA
A partir d’aquest dilluns i durant tot el mes de juliol,tindrem 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... volem afavorir un espai tranquil i còmode per a la pregària.

MASIA
Els joves de la masia es trobaran per a pregar junts i fer diverses activitats a partir
d’aquest proper dijous durant aquest mes de juliol.

CÀRITAS
Hi haurà una trobada de voluntaris de fi de curs el divendres 8 de juliol, a les 17h.
També una reunió de la junta de Càritas interparroquial el 20 de juliol a les 9h.

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.

NETEJA DEL TEMPLE I INSTAL·LACIONS
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A partir d’aquest mes de juliol s’encomana a una empresa del Prat la neteja del temple i les sales, fet que confiem que portarà a un millor resultat, però sobretot a la
tranquil·litat de ser feta per persones professionals i amb les preceptives assegurances socials i mèdiques. Aquests dos mesos d’estiu farem la prova i confiem que sigui
ja una solució definitiva de cara al setembre.

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 10-12h (se suprimeix el despatx de dimecres)
HORARI DE CÀRITAS I CPS FRANCESC PALAU (BORSA DE TREBALL)
Càritas: dimecres de 10h a 12h
Borsa de treball: dimarts de 10h a 12h fins el 19/juliol (inclòs)
A partir de l’1 de setembre (dijous) recuperem els horaris habituals del curs.
"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:
MARIA DEL ROSARIO VIVES FIRMAT (92)
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famílies Torres-Llauradó; Ovidio Cano
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
Francisco Mateo i Ana Vidal
Roc Mas
família Portillo-Gallart; esposos Sallés-Orradre; famílies Pedrosa-Marimón; Ester Adell Lafita; Tere i Gloria
Adell Lafita; Anunciación Lafita; Rafael Adell; Maria
Ester Barrios; José Barrios; Francisco Ciprés
famílies Inés-Conde i Conde Riera
Mariano Cotela
Mª del Carmen Sos; Ramón Giralt; Carme Marcé;
Carme Losada; Carmen Adalit i Ramón Solà; Carmen
Soto i Joan Inés; Carmen Darnés i Pau Rodríguez;
Carme Mas i Joan Giralt.
famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide-Lázaro;
esposos Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villa mayor
Elia Prieto
esposos Narcís Vilà i Maria Vilà; Conxita Sanfeliu; esposos Cisquet i María Teresa
Conxita Sanfeliu; esposos Cisquet i María Teresa
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets
famílies Company-Solà
Josep Portillo
famílies Clarisó-Monfort-Lens
Eusebi Corominas; Francisco Mateo i Ana Vidal; Manuel Jiménez i Matilde Grados
famílies Torres-Llauradó
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
Domingo i Joan Gibert; Pepeta Puigventós i Ana Vidal

