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EXTRACTE  DEL DISCURS EL PAPA FRANCESC
 AL FINAL DEL SÍNODE SOBRE LA FAMÍLIA

Mentre  seguia  els  treballs  del  Sínode,  m'he 

preguntat:  Què  significarà  per  a  l'Església  concloure 

aquest Sínode dedicat a la família?

Certament no significa haver conclòs amb tots els 

temes  inherents  a  la  família,  sinó  que  ha  intentat 

il·luminar-los amb la llum de l'Evangeli, de la Tradició i 

de la història mil·lenària de l'Església, infonent-t'hi la joia 

de l'esperança sense caure en la còmoda repetició del 

que és indiscutible o ja s'ha dit. (...)
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Segurament no vol dir que s'hagin trobat solucions 

exhaustives a totes les dificultats i dubtes que desafien i 

amenacen a la família, sinó que s'han posat aquestes 

dificultats  i  dubtes  a la  llum de la fe,  s'han examinat 

atentament, s'han afrontat sense por i sense amagar el 

cap sota l'ala.  (...)

L'experiència  del  Sínode  també  ens  ha  fet 

comprendre  millor  que  els  veritables  defensors  de  la 

doctrina no són els que defensen la lletra sinó l'esperit; 

no les idees, sinó l'home; no les fórmules sinó la gratuïtat 

de l'amor de Déu i del seu perdó. Això no significa de 

cap manera disminuir la importància de les fórmules, de 

les lleis i dels manaments divins, sinó exaltar la grandesa 

del veritable Déu que no ens tracta segons els nostres 

mèrits,  ni  tampoc d'acord amb les nostres obres,  sinó 

únicament segons la generositat sense límits de la seva 

misericòrdia.(...) 

Per  a  l'Església,  en  realitat,  concloure  el  Sínode 

significa tornar veritablement a «caminar junts» per dur 

a  totes  les  parts  del  món,  a  cada  diòcesi,  a  cada 

comunitat  i  a  cada  situació  la  llum  de  l'Evangeli, 

l'abraçada de l'Església i l'empara de la misericòrdia de 

Déu. 



LA GRANDEZA DEL MATRIMONIO

La grandeza del matrimonio estriba en que es una 

vocación- una llamada de Dios- y los esposos tienen la 

ayuda de Dios para recorrer ese camino de santidad. 

Es  importante que los  cónyuges  sean conscientes  de 

que no existen fórmulas prefabricadas para solucionar 

los imprevistos, y que habrá circunstancias difíciles de 

controlar. Sin embargo, siempre podrán contar con el 

auxilio divino para afrontar las tareas que el matrimonio 

supone. Para los casados su vida de família es el lugar 

en el que Dios les está hablando y esperando. 

RASTRILLO

La parroquia organiza en el mes de Diciembre un 

rastrillo de objetos de todo tipo en la plaça de l’ermita. 

Se pretende recaudar fondos para la reparación de las 

grietas de la iglesia. Podéis colaborar trayendo objetos 

en buen estado al local  parroquial  los Lunes (17:00h.- 

19:00h.)  y  Jueves  (16:00h.  a  19:00h.),  o  también 

ayudando en la organización.  Para más información: 

Araceli y Resu. 

PROPER DIUMENGE COL·LECTA 
JORNADA DE GERMANOR



EXCURSIÓ PER ADOLESCENTS I JOVES

El  proper  diumenge  15  de  novembre  els 

adolescents i joves organitzen una sortida a peu. Primer 

aniran  a  Missa  a  les  10:00h.  a  la  parròquia  i  després 

sortiran cap a Collserola. Cal portar entrepà i beguda 

pel  dinar.  Per  més  informació:  Dani  i  Rafa  (móvil 

663476408).

AGENDA

Dimecres 11: 21:00h. reunió junta de Càritas

Dijous 12:  de 15:15h. a 16:30h. Recés per a dones . 

Divendres 13 : 11:00h. sta. Missa residència Sophos

Divendres  13: de  19:40h.  a  23:30h. Exposició  del 

Santíssim.

Dissabte 14: de 11:00h. a 12:30h. reunió de matrimonis.

                                                                          
INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 9: 19:00h. Dimarts 10: 7:15h./ 19:00h.  Dimecres 

11: 19:00h. Missa exequial per José Vacas Cortés. Dijous 

12:  7:15h  /  19:00h.  Divendres  13:  19:00h.  Dissabte  14: 

9:00h. / 19:30h. Diumenge 15: 10:00h. / 11:00h. / 12:00h. 

pels feligresos/ 17:30h. Hospital St. Joan Despí.


