FULL INFORMATIU

Any XI - Núm. 30
26 juny 2016
DIUMENGE XIII TEMPS
DURANT L’ANY
Plaça de l’església 1
08970 Sant Joan Despí
933730216
santjoan662@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiasantjoandespi.com
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ESTIMEM LA MARE DE DÉU!

Un

col·lectiu

anomenat

Endavant

ha

ferit

els

sentiments i creences de molta gent de Catalunya, i
de València, en utilitzar en termes blasfems les imatges
de la Verge de Montserrat i la Verge dels Desemparats.
Una vegada més es defensa la ideologia política
LGBTI, en termes agressius, i de menyspreu pels
catòlics, i més enllà d’ells, de molts ciutadans que
veuen en les dues imatges un símbol perenne de
Catalunya, i de València.

No construirem un país millor mentre els propis mitjans
de comunicació no impulsin una cultura del respecte
per, no solament les confessions minoritàries, d’orígens
culturals més o menys llunyans, avui presents en la
nostra societat plural, sinó també pels ciutadans
catòlics, i per l’Església catòlica, que en definitiva és
una constructora decisiva de Catalunya.
També el bisbe Agustí Cortés, en un comunicat que es
pot llegir a la web del Bisbat (www.bisbatsantfeliu.cat),
s'uneix al rebuig i lament que emergeix des de
València i Montserrat per la manca de respecte a les
creences i conviccions personals de qualsevol ciutadà
que suposen les imatges difoses en aquests dies de la
Mare de Déu, de Montserrat i dels Desemparats.
Igualment

el

monestir

de

Montserrat

lamenta

profundament els fets per la utilització banal i de mal
gust d’imatges de la Mare de Déu.

BENEDICTO XVI
Esta semana tendrá lugar una ceremonia para
celebrar el 65° aniversario de ordenación sacerdotal
de Benedicto XVI que fue el 29 de junio de 1951.

Benedicto

XVI

escribió

que

“No

se

debe

ser

supersticioso, pero en el momento en el cual el
anciano arzobispo impuso las manos sobre mí, un
pajarillo –tal vez una alondra-, se elevó sobre el altar
mayor de la catedral y entonó un pequeño canto
alegre; para mí fue como si una voz de lo alto me
dijese: está bien así, estás en el camino correcto”.
HORARIO MISAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
DOMINGOS Y FIESTAS DE PRECEPTO
- sábado: 19:30h. (català).
- domingo: 10:00h. (castellano) / 12:00h. (català)/
17:30h. Hospital (bilingüe).
DÍAS LABORABLES: 19:00h.
Martes y jueves también a las 7:15h. de la mañana.
CAMPANAR
S’ha efectuat una reparació al rellotge del campanar.
En concret, s’ha substituït un dels martells que dóna les
hores. L’Ajuntament- que es fa càrrec del mantenimenten aquest cas ha assumit també la despesa de 959,53 .

AGENDA
Dilluns 27 juny: a les 19:00h. per la Festa Major
Eucaristia en sufragi dels nostres difunts.
Dilluns 27-Dijous 30: Convivència d’escolans a Olot.
Dimats 28: a les 19:30h. sessió de Bíblia: “Per què he de
patir? El problema del mal en el món”. Al local
parroquial.
Dijous 30: a les 19:30h. Consell d’assumptes econòmics.
Divendres 1 juliol: de les 19:30h. a les 23:00h. Adoració
al Santíssim.
Dissabte 2: a les 9:00h. Santa Missa a l’ermita de la Mare
de Déu del Bon viatge.
a les 21:00h. sopar parroquial de Festa Major.

INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 27: 19:00h. Dimarts 28: 7:15h./19:00h. Dimecres
29: 19:00h. Exequial per Josep Bonilla López. Dijous 30:
7:15h./19:00h. Josep Cortiella. Divendres 1: 19:00h.
Vicenta Palanques Ballester (1er. aniv.). Dissabte 2:
9:00h./19:30h.

Diumenge

3:

10:00h./12:00h.

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

pels

