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Examen de consciència
Ens deixem il·luminar per (Jn 4, 13–14) Tots
els qui beuen aigua d'aquesta tornen a tenir
set. Però el qui begui de l'aigua que jo li donaré, mai més no tindrà set: l'aigua que jo li
donaré es convertirà dintre d'ell en una font
d'on brollarà vida eterna.... i examinem...
• El meu cor endurit.
• La meva insolidaritat i la manca de caritat.
• Les meves violències.
• El meu desànim i la manca d’esperança del
Regne.
• La meva passivitat, el meu conformisme i
mediocritats.

Nos dejamos iluminar por (Jn 4, 13–14)
Todo el que bebe de este agua, volverá a
tener sed; en cambio, el que beba del agua
que yo quiero darle, nunca más volverá a
tener sed. Porque el agua que yo quiero
darle se convertirá en su interior en un manantial del que surge la vida eterna..... y
examinamos...
• El corazón de piedra.
• Mi insolidaridad y falta de caridad.
• Mis violencias.
• Mi desánimo y la falta de esperanza del
Reino.
• Mi pasividad, conformismo y mediocridad.

Ens deixem il·luminar per (Jn 9, 39) Jo he vingut en aquest món per fer un judici: perquè
els qui no hi veuen, hi vegin, i els qui hi veuen,
es tornin cecs.... i contemplem...
• El cansament que no em permet il·lusionar-me.
• Els propis interessos, que ofeguen les necessitats dels altres.
• La mirada que fereix i menysprea.
• El conformar-me amb la tristesa, que
m’allunya de l’alegria.
• La injustícia que em paralitza vers la solidaritat.
Ens deixem il·luminar per (Jn 11, 43–44) Llàtzer, surt a fora! Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar.... i li demanem al Senyor...
• Obre la meva vida a la trobada amb l’altre.
• Fes-me viure d’una manera més austera i
compartint el que tinc.
• Que la gràcia faci créixer tots els dons que
he rebut.
• Omple’m del Teu esperit de Vida.
• Ofereixo la meva vida, com a instrument de
servei i treball per la igualtat i la justícia.

Nos dejamos iluminar por (Jn 9, 39) Yo he
venido a este mundo para un juicio: para
dar la vista a los ciegos y para privar de ella
a los que creen ver.... y contemplamos...
• El cansancio que no permite ilusionarme.
• Los propios intereses, que ahogan las
necesidades de los otros.
• La mirada que hiere y desprecia.
• Conformarme con la tristeza, que me
aleja de la alegría.
• La injusticia que me paraliza ante la solidaridad.
Nos dejamos iluminar por (Jn 11, 43–44)
Lázaro, sal fuera. Quitadle las vendas para
que pueda andar.... y le pedimos al Señor...
• Abre mi vida al encuentro con el otro.
• Hazme vivir de una manera más austera
y compartiendo lo que tengo.
• Que la gracia haga crecer todos los dones
que he recibido.
•Lléname de Tu espíritu de Vida.
•Ofrezco mi vida, como instrumento de
servicio y trabajo para la igualdad y la
justicia.

VIA CRUCIS. A la parròquia de la MD de la Mercè els divendres

SESSIÓ D’INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Dijous 22 a les 19.00h

de quaresma a les 19.15h i a la parròquia de sant Pere i sant
Pau els dissabtes a les 19.15h.

al col·legi MD del Carme.

ASSEMBLEA DE CÀRITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT. Aquest dissabte 17 des de les 10 del matí fins a la

23 i dissabte 24, a les 21.30h a la sala sant Pere.

tarda. Hi participen els membres de les juntes de cada Càritas,
treballadors i responsables.

ACOLLIMENT PREMATRIMONIAL. Aquests propers divendres
COLÒNIES DE SETMANA SANTA DE L’ESPLAI SANT PERE I
SANT PAU. Comencen dissabte 24 i fins al dimarts 27 de març.

CELEBRACIÓ DE SANT JOSEP. Dilluns 19 a les dues misses. Des-

a la casa de colònies La Guardia Lada, situada al municipi Montoliu de Segarra (Lleida).

prés de la missa de 9.00h hi haurà un petit esmorzar per celebrar el sant del rector.

CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA DE QUARESMA. Seran

ASSEMBLEA CPS FRANCESC PALAU. Per aprovar l’activitat

econòmica i els pressupostos. Dilluns 19 a les 15.30h.
CONFECCIÓ DE LES PALMES PEL DIA DE RAMS. Dimarts dia 20

a les 16.00h a la sala sant Pere.
TROBADA DE CLERGAT DE L’ARXIPRESTAT. Dimecres 21 a l’er-

mita de Bruguers.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. El proper dimecres 21 a les 18.00h

aquesta propera setmana.
Dilluns 19 a Sant Pere i sant Pau a les 19.00h (i missa a les
20.00h),
Dimarts 20 a la MD de la Mercè a les 19.00h celebració penitencial i eucaristia quan acabi.
Dimecres 21 a Sant Jordi a les 20.00h celebració de la penitència i eucaristia juntes.

a la sala de sant Pere.

Dijous 22 a les 19.00h a Sant Cosme i sant Damià.

VINE I VEURÀS. Nova sessió de lectura el clima de pregària de

BENEDICCIONS DELS RAMS. A les 11.00h al Parc Nou, a les

l’evangeli, oberta a tothom. Dimecres a les 19.00h a la capella
de sant Jordi.

10.00h a la MD de la Mercè, després de la processó, a les 12.00h
a la plaça de l’Església de sant Pere i sant Pau i a les 12.00h a
la pl. de sant Jordi.

Miguel JABALERA MORILLAS (77), Filomena CUBEL GIMÉNEZ (85), Isidora CUMPLIDO MÁRQUEZ (96), Antonia GARCÍA SEVILLA (93), Alejandra LÓPEZ ESPEJO (82), Maria del Rosario MARTÍNEZ MORAL (53), Carmen CHECA MEDINA (80), Narciso RAMÍREZ DELGADO (82)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 24. 19.00h. Alipio ALONSO RUBIAL.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 17. 20.00h. esposos Felix MONTES i Maria TARRERO i
el seu fill Felix.
DIUMENGE 18. 9.00h. Ana del MORAL, Elia PRIETO. 12.30h. Vicente i Victor PERIS, Mariano CLEMENTE, Javier CLEMENTE GIL i
el seu fill Xavier CLEMENTE LÓPEZ, Teresa RAVENTOS i Domingo
GIBERT, Josep RIBAS.
DILLUNS 19. 9.00h. Josep PORTILLO, Josep SALA, Pepita MAS,
Josep BERNAL, consorts Josep Maria RECASENS i María VILÀ i la

seva filla Marta, Josep OLIVA, germanes Juana i Maria FIOL, Pepe
CONDE i Pepita RIERA, Josep FERRER BUSQUETS, Josep CORBERA, Pepita BOI i Valentí MOLAS, Pepeta VALLÉS, Josep TORRENTE, Josep COROMINA, Emilio JIMÉNEZ i famílies, Josep DOMINGO, Josep LLEONARD, Josep RIBAS, Vicente i Victor PERIS,
José CALDERÓN, José MARTÍNEZ, Josep BORRÁS, Josep CASTELLVÍ i el seu fill Josep. 20.00h. Josep FERRER BUSQUETS, José
Luis DAVIA DEL VILLAR
DISSABTE 24. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 25. 9.00h. Ana DEL MORAL, Josep PORTILLO. 12.30h.
famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS.

Parròquia de sant Pere i sant Pau – Pl. Església s/n – Tel. 93 379 02 20 – santpere582@bisbatsantfeliu.cat
Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè – c/ Sarajevo 6-10 – Tel. 619 421 033 – mdmerce579@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiadelprat.cat / www.facebook.com/ParroquiesDelPratDeLlobregat

