4 de SETEMBRE de 2016
DIUMENGE XXIII de DURANT L’ANY
INICIEM UN NOU CURS
L’estiu és sempre un moment d’una certa «aturada» de les activitats, o si més no
d’un ritme diferent de trobades i activitats per a la parròquia. Poc a poc, amb el petit
parèntesi de la festa major pels sants Cosme i Damià, comença l’activitat dels diferents grups.
Però com deia un bon amic capellà en una homilia d’advent, la nostra història no és
un cercle que es va repetint, sinó més aviat com l’espiral d’una llibreta, que a cada
volta avança una mica més. Avançar en el nostre ser cristià, avançar en el nostre
servei als altres des de les pròpies capacitats i disponibilitat, avançar en els vincles
fraterns propis de tota comunitat de deixebles de Jesús.
A través del full, poc a poc anirem informant de les activitats i convocatòries que es
van fent a les comunitats del Prat.

HORARIS DE MISSA I DE DESPATX
Aquest diumenge 4 farem ja els horaris habituals de les eucaristies (tant a Sant Pere i
sant Pau com a la comunitat de Sant Jordi, que recupera les misses de dimecres a les
20h i la dels diumenges a les 12.15h). També retornem al ritme habitual el despatx
parroquial (altre cop, dilluns i dimecres de 18h a 20h i divendres de 10 a 12h).

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI
Dilluns 19, dimarts 20 i dimecres 21 de setembre, de les 17.30h a les 18.30h, tant als
locals de la parròquia com als de la comunitat de sant Jordi, al carrer Montsant. Dijous 22 de setembre, de les 9.30h a les 10.30h, als locals de la parròquia.

ASSOCIACIÓ DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Sortida el dissabte 17 de setembre, aquest any al Santuari de la Mare de Déu del
Mont, patrona de l’Empordà, i un mirador privilegiat del Pirineu on hi ha documentada la veneració a la mare de Déu des del 1222. L’import de la sortida (autocar i
dinar) és de 40€. Les inscripcions es faran el dimecres 7 de 18h a 19h.

ACTE PENITENCIAL
Ens trobem encara dins de l’any de la misericòrdia, que es clourà el proper 20 de
novembre, diumenge de Crist Rei. Per a subratllar-ho, aquestes darreres setmanes
fins a la cloenda, a l’acte penitencial de les misses anticipades i de diumenge, farem
servir la segona fórmula de l’acte penitencial:
V/ Senyor, tingueu pietat de nosaltres R/Perquè hem pecat contra vós.
V/ Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia R/ I doneu-nos la vostra salvació.
Que Déu omnipotent....
O, en castellà
V/ Señor, ten misericordia de nosotros R/ Porque hemos pecado contra ti.
V/ Muéstranos, Señor, tu misericordia R/ Y danos tu salvación.
Dios todopoderoso...

ITINERARI DIOCESÀ DE RENOVACIÓ CRISTIANA
Aquest proper dimarts a les 20h tenim la primera reunió de l’equip per a planificar el
curs.
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SECRETARIAT DE CATEQUESI
Primera reunió del secretariat d’aquest curs el dijous a les 17.30h.

“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:
HECTOR CONSUEGRA MARIBLANCA
LUCÍA AYORO PROIETTI
"Escolteu, Senyor, les nostres súpliques i concediu la gràcia d'estimar-se tota la vida a
aquest fills vostres, que s’han unit en matrimoni davant d'aquest altar"

Amb goig han unit les seves vides pel sagrament del matrimoni:
JONATAN MUÑOZ CARVAJAL amb NEREA MENDOZA MORAL
OMAR NEBOT SEGURA amb JOANA GAITAN DE FLORES
"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:
ANTONIO MOLINA ALMODOVAR (71)
SALUD BAREA HINOJO (75)
JESÚS IÑIGUEZ IBARGÜEN (89)
MARIA RODRÍGUEZ CARRASCO
EUGENIO GARCÍA ROCO MARIBLANCA (62) TOMÁS LOZANO MEDINA (80)
MARIA PALACIOS SÁNCHEZ (89)
LUIS EROLES BAYO (78)
CELIA FRANCO RODRÍGUEZ (89)
JOSEFA GARCÍA FORTEA (86)
CELSO- FAUSTO DOBAÑO PELAEZ (76)
GABRIEL DÍAZ VICIANA (93)
JOSÉ FIDEL MARTÍNEZ MORENO (62)
RAMON GARCÍA CUENCA (43)
MARÍA CRISTINA ROVIRA CAMPOS (60)
RAFAEL SÁNCHEZ SIERRA (86)
ANTONIA RODRÍGUEZ LÓPEZ (94)
VALENTINAGÓMEZ GÓMEZ (80)
JUAN REINALDOS GONZÁLEZ (94)
MARIANO GIL SÁNCHEZ (68)
ALEJANDRO RODRÍGUEZ NAHARRO (47)
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fam. TORRES-LLAURADÓ
Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN
Domingo i Joan GIBERT
Ramon i Antonio GARCÍA CUENCA,
Núria FARRÉS, Núria ROMA, Núria LLANDRICH,
Adela BERNAL, Maria FLOR GALLO, Núria VILÀ
a les 9 Roc MAS
a les 9 fam. INÉS-CONDE i CONDE-RIERA, Antonio CARO
a les 11 fam. PEDROSA-MARIMÓN, fam. PARDOVILLAMAYOR, fam. ALCAIDE-LÁZARO, esposos
Fernando i Isabel, Manuel PARDO VILLAMAYOR

ORDENACIÓ PRESBITERAL
Es diu Carles Rodríguez i Raventós, i és nascut al
Prat. Serà ordenat pel prelat de l'Obra (bisbe Javier
Echevarría) aquest diumenge 4 de setembre, a les
10 del matí, al santuari de Torreciutat (Osca), junt
amb altres 5 membres de l'Opus Dei.

