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UN NOU CURS DIFERENT
Aquest nou curs que encetem és un curs diferent.
Des del 25 de juny l’Església m’ha demanat que sigui el
vostre pastor, l’endemà, el 26 de juny, iniciàvem la 2ª
fase de les obres en l’Església Parroquial i dissabte 9 de
setembre inaugurem la reforma del temple parroquial.
Tot un seguit de canvis que encetem durant aquest
curs. Donem-ne gràcies a Déu perquè les obres han
culminat deixant una Parròquia molt més lluminosa però
és les obres més importants són les que no és veuen. Per
reparar les diferents esquerdes s’ha actuat davant
greus problemes estructurals que feien perillar aquest

temple. Les obres que no és veuen són les més
importants. I això em remet a la vida de les persones. És
l’interior que necessita ser renovat perquè l’home i la
dona segueixi Jesucrist i és vagi convertint a l’Evangeli.
Donem-ne gràcies a Déu per aquest nou curs que
encetem.

Mn. Ricard, rector.

HORARIS
ADORACIÓ

SANTÍSSIM

DIJOUS: de 09:00h. a 13:00h.
1r i 2n DIVENDRES DE MES: de 19:30h. a 21:00h.
CONFESSIONS
DIJOUS de 09h. a 10h.
i TAMBÉ MITJA HORA ABANS de totes les MISSES
RECÉS

ESPIRITUAL

2n DIJOUS de MES de 15:15h. a 16:30h. i
4t DIJOUS de MES de 19:30h. a 20:30h.
RÉS DEL ROSARI
De DILLUNS a DISSABTES: a les 12:00h. i a les 18:00h.
DIUMENGES: a les 10:45h.

HORARIS
DESPATX PARROQUIAL
DIMARTS i DIMECRES de 19:45h. a 21:00h.
L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
MATINS:
De DILLUNS a DISSABTE: de 09h. a 13:00h.
DIUMENGES: de 09:00h. a 13:30h.
VESPRES:
De DILLUNS a DISSABTE de 17:00h. a 20:15h.
SANTA MISSA
DIES FEINERS
De DILLUNS a DIVENDRES: 19:00h.
DISSABTES: 09:00h. (primer dissabte de mes a l’Ermita)
VIGÍLIES de DISSABTES i
VIGÍLIES de FESTES de PRECEPTE
a les 19:30h.
DIUMENGES i FESTES de PRECEPTE
10:00h. Cast. / 11:30h. bil.
i a les17:30h. a l' HOSPITAL ST. JOAN DESPÍ.
La missa és en català excepte el Diumenge que a les
10h és en castellà i a les 11:30h bilingüe. (la litúrgia de la
paraula és en castellà)

EL PAPA FRANCISCO
A 22.000 JÓVENES COLOMBIANOS 7/9/2017
EXTRACTO
En este día les digo: mantengan viva la alegría, es
signo

del

corazón

joven,

del

corazón

que

ha

encontrado al Señor. Nadie se la podrá quitar (cf. Jn
16,22), ¡Nadie! Les aconsejo: No se la dejen robar,
cuiden esa alegría que todo lo unifica en el saberse
amados por el Señor. Porque…

¡Dios nos ama con

amor de Padre!
El fuego del amor de Jesucristo hace desbordante
ese gozo, y es suficiente para incendiar el mundo
entero. ¡Cómo no van a poder cambiar esta sociedad
y lo que se propongan! ¡No le teman al futuro!
¡Atrévanse a soñar a lo grande!
Los jóvenes son la esperanza de Colombia y de la
Iglesia; en su caminar y en sus pasos adivinamos los de
Jesús, el Mensajero de la Paz, de Aquél que nos trae
noticias buenas.
AGENDA SETEMBRE
Els dies 12, 14 i 15: 17 a 19h. inscripcions a la catequesi
Dijous 14: de 15:15h a 16:30h. Recés espiritual.

