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CLUB INFANTIL ESPURNA

El proper dissabte 24 d’octubre comença l’activitat 

del club al local parroquial que va adreçat als infants a 

partir  dels  6  anys  en  endavant.  I  està  especialment 

indicat pels infants que participen de la catequesi de 

primera comunió i continuar després.

A través de jocs, manualitats, sortides, excursions... 

els  infants  aprenen  a  divertir-se  de  manera  sana. 

També que, a partir del tracte amb altres companys, 

visquin de manera pràctica les diferents virtuts (esperit 

de servei, generositat, ordre,...).
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En  aquest  sentit  és  fonamental  l’exemple  que  els 

donen els monitors, de manera que puguin ser per a ells 

un  referent  de  jove  cristià  alegre,  responsable, 

treballador. D’altra banda, en l’activitat sempre hi ha un 

moment  per  a  la  reflexió  amb  una  breu  xerrada  de 

formació humana i cristiana i un altre per a la pregària.

En definitiva, des del club volem recolzar els pares que 

s’impliquen en l’educació dels seus fills.

L’horari del club és els dissabtes d’11h. a 13h./14h.

El dissabte 17 hi haurà un encontre amb els monitors per 

preparar  el  curs.  Si  també  teniu  fills  que  vulguin 

col·laborar com a monitors poseu-vos en contacte amb 

nosaltres a través de la web, e-mail  o el telèfon de la 

parròquia.

SABER PEDIR AYUDA
En  ocasiones,  los  matrimonios  tienden  a  guardar 

silencio cuando las cosas no van bien. En vez de pedir 

ayuda,  se  esconde  el  problema,  manteniendo  las 

apariencias.  Bien  por  vanidad  (“tenemos  que  salir 

solos”),  bien por  vergüenza (“no airear  las  cosas  ante 

otros”),  no  se  recurre  a  un  orientador  familiar,  a  un 

sacerdote,  al  consejo  de  un  buen  amigo. 

Evidentemente,  es  importante  que  los  esposos  sean 

prudentes  sobre  a  quién  recurrir  (no  sería  oportuno



involucrar en la crisis a familiares o amigos que podrían 

hacerla  más  grave,  o  que  esas  dificultades 

trascendieran a los hijos), pero deben ser conscientes de 

que velar por el propio matrimonio puede requerir pedir 

ayuda. 

PROPERA COL·LECTA DOMUND  

El proper dia 18, a les diverses comunitats cristianes 

recordarem  els  missioners.  La  col·lecta  d’aquell 

diumenge anirà destinada a les missions.

COMIAT

Els  nostres  amics  Javier  i  María  Teresa  ens  deixen, 

marxen  a  viure  a  Madrid.  Han  estat  dos  grans 

col·laboradors  de  la  parròquia.  Ell,  al  consell 

d’assumptes  econòmics,  entre  d’altres,  i  ella  a  la 

catequesi  però sempre disponible per  qualsevol  servei 

que  se  li  ha  demanat.  Ens  sap  greu  però  donat  que 

l’Església té “sucursals”  arreu segur  que faran molt  de 

servei a l’evangelització en alguna altra comunitat.

El proper diumenge 8 de novembre a les 17h. de la 

tarda  ens  trobarem  al  local  parroquial  per  poder 

saludar-los  i  acomiadar-nos  d’aquesta  benvolguda 

família.



SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ

Divendres  16  d’octubre  a  les  19:30h.  al  local 

parroquial tenim una primera sessió pels adolescents i 

joves que vulguin confirmar-se.

 SANTA TERESA NOS DICE:

 “Supliquemos  a  Dios  que,  si  hemos  de  recibir 

penas, sea donde, con esperanza de salir de ellas, las 

llevemos  de  buena  gana  y  donde  no  perdamos  su 

amistad y gracia (C 40, 10)”. 

AGENDA

Dilluns 12:  Festivitat de la Mare de Déu del Pilar.

Dijous 15:   Sta. Teresa de Jesús. Vg. i Dra. de l'Església.

                        Clausura de l'Any Jubilar Teresià

                    de 19:40h. a 21:00h. Recés per a homes 

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns  12:  19:00h.  Difunts  família  Costa Ferrer.  Dimarts 

13: 7:15/ 19:00h.  Dimecres 14: 19:00h. Dijous 15: 7:15h / 

19:00h. José Sánchez Gómez (2on. aniv.). Divendres 16: 

19:00h.  Dissabte  17:  9:00h.  /  19:30h.   Diumenge  18: 

10:00h.  /  11:00h.  /  12:00h.  /  17:30h.   Hospital  St.  Joan 

Despí.


