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JORNADA PER A LA FAMÍLIA I LA DEFENSA DE LA VIDA
"FAMÍLIA, LLAR DE LA MISERICÒRDIA"
Quan la família viu des d'aquest amor que ha rebut
i quan fa de la seva llar un lloc privilegiat per a la
misericòrdia es transforma en un do de Déu Amor.
Es mostra, d'aquesta manera, davant del món com
un veritable niu d'amor, casa de acollida, misericòrdia,
escola de maduresa humana i lloc propici per conrear
les virtuts cristianes en els fills. Només des d'aquesta
misericòrdia de Déu l'home pot viure. Ell mai es cansa
d'obrir la porta del seu Cor per repetir que ens estima i
vol compartir amb nosaltres la seva vida.

Aquest Any Jubilar de la Misericòrdia es converteix
per a tota l'Església en un gran ressò de la Paraula de
Déu que ressona forta i decidida com a paraula i gest
de perdó, de suport, d'ajuda, d'amor. Que mai ens
cansem d'oferir misericòrdia i siguem sempre pacients
en el confortar i perdonar.
HORARI MISSA ANY NOU
Aquest primer dia de l’any, a l’Església catòlica, el
comencem mirant a Maria. El motiu és celebrar que ella
és Mare de Déu, doncs, ha infantat Jesús.
També aquest dia és una jornada especial de pregària
per la pau.
DIJOUS 31 DESEMBRE: MISSA de VIGÍLIA 19:30h.
DIVENDRES 1 GENER: MISSA a les 10:00h. /11:00h./
12:00h. i a les 17:30h a l'Hospital St. Joan Despí.
---------------------------------------------------------------------------------JUEVES 31 DICIEMBRE: MISA de VIGILIA 19:30h.
VIERNES 1 ENERO: MISA a las 10:00h. / 11:00h. / 12:00h.
y a las 17:30h al Hospital St. Joan Despí.

PROPER DIUMENGE 1r de MES COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església

DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 2016
En el espíritu del Jubileo de la Misericordia, cada
uno está llamado a reconocer cómo se manifiesta la
indiferencia en la propia vida, y a adoptar un
compromiso concreto para contribuir a mejorar la
realidad donde vive, a partir de la propia familia, de su
vecindario o el ambiente de trabajo.
La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo.
De este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí,
la Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres.
Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser
evidente

la

misericordia

del

Padre.

En

nuestras

parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y
movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos,
cualquiera debería poder encontrar un oasis de
misericordia.
CONCERT D'ANY NOU
El proper divendres 1 de gener a les 19:00h. tindrem
el tradicional concert d’any nou a l’església. La
Societat Coral de Flora organitza aquesta cantada de
nadales que anirà a càrrec de la mateixa entitat.

SORTEIG PANERA CATEQUESI
El número premiat ha estat el 140 i correspon a una
família de catequesi.
MERCADILLO
Gràcies a l’esforç d’un grup de voluntaris dissabte
passat es va dur a terme aquesta activitat per
col·laborar amb la reparació de les esquerdes del
temple parroquial. La recaptació va ser de 1066,8€.
També és d’agrair una altra iniciativa de venda
d’objectes que s’ha organitzat a través de whatsapp i
que ha recollit 313,05€ per la mateixa finalitat.
AGENDA
Dissabte 2: a les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte de mes
a l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 28: 19:00h. Josep Sampablo. Dimarts 29: 7:15h. /
19:00h. Dimecres 30: 19:00h Missa exequial per Ángel
Lencero Navarrete. Dijous 31: 7:15h./19:30h. Divendres 1
de Gener: 10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels feligresos/
17:30h. Hospital St. Joan Despí. Dissabte 2: 9:00h. /
19:30h. Diumenge 3: 10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels
feligresos/ 17:30h. Hospital St. Joan Despí.

