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«JESÚS, HA RESSUSCITAT!»              «AL·LELUIA!» 

“Crist ha ressuscitat dels morts,

amb la seva mort

ha vençut la mort.

I als morts ha donat la vida.”

BONA PASQUA !!!
       FELIZ PASCUA !!!

mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat


PASQUA DE RESURRECCIÓ

   Crist viu. Aquesta és la gran veritat que omple de

contingut  la nostra fe.  Jesús,  que morí  a la creu,  ha

ressuscitat, ha triomfat sobre la mort, sobre el poder de

les tenebres, sobre el dolor i l'angoixa. No tingueu por,

amb aquesta invocació un àngel saludà les dones que

anaven al sepulcre; no tingueu por. Vosaltres veniu a

cercar Jesús de Natzaret, que va ser crucificat; ja ha

ressuscitat, no és aquí. 

CONFIRMACIÓ ADULTS

La confirmació és el sagrament de l’Esperit Sant. A

final de curs oferim la possibilitat de rebre’l. El  proper

diumenge 30 d’abril tindrem una reunió informativa a

les 13h. al local parroquial. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA MUJERES

Del  12-14 de Mayo la parroquia ofrece un fin  de

semana de ejercicios espirituales en silencio en la casa

de espiritualidad de Tiana. El tema de meditación será

“las apariciones de Fátima”. Comienza el viernes a las

20:00h. y finaliza el domingo después de la comida. El

precio de la estancia es de 115€.



ATENTADO CONTRA CRISTIANOS

Al menos 50 cristianos coptos fueron asesinados el

Domingo de Ramos en 2  atentados  en Egipto en la

iglesia de San Jorge en la localidad de Tanta, al norte

de  El  Cairo,  y  en  la  catedral  de  San  Marcos  en

Alejandría, y muchos otros fueron heridos.

El primer atentado tuvo lugar en torno a las diez de

la mañana cuando un artefacto explotó en el pasillo

central  frente  al  altar.  El  segundo  atentado

ensangrentó  el  templo  donde  celebraba  misa  el

Patriarca Teodoro II.

El  papa  Francisco  no  deja  de  recordarnos  que

acompañemos  a  los  cristianos  perseguidos  con

nuestras  oraciones.  Él  mismo  nos  da  ejemplo

manteniendo el  viaje que tenía previsto a El  Cairo a

finales de Abril

CARAMELLES

  El proper diumenge 23, també anomenat “Pasqüetes”,

després  de  la  sta.  Missa  de  les  12:00h.,  com  ja  és

tradició, la Societat Cor de la Flora ens oferirà un senzill

repertori de caramelles a la porta de l’església.



AVÍS!

Mn. Vicenç serà fora del 17 al 20 d’abril per participar

en una tanda d’exercicis espirituals per sacerdots.

AGENDA

Dimarts i dijous no se celebra la Missa del matí  (7:15h.)

Dilluns 17:  Dilluns de Pasqua.  Sta. Missa a les 19:00h. a

l’ermita de la Mare de Déu del Bon viatge per felicitar-

la per la resurrecció del seu Fill.

Divendres 21: Sessió de Vine i veurás.  Tema: Camí de

Llum. A les 21:00h. a l’ermita de la Mare de Déu.

Dissabte  22:  a  les  16:00h., La  Passió  d’Olesa  de

Montserrat, organitzat per Càritas Sant Joan Despí.

a les 9:30h., Catalunya en miniatura i tirolines per pares i

fills, organitzat pel Club espurna. 

Diumenge 23: FESTA DE LA DIVINA MISERICÒRDIA 

        A las 15:00h.  rezo de la coronilla en la iglesia.

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns  17:  19:00h.  Dimarts  18:  19:00h.  Dimecres  19:

19:00h.  Missa  exequial  per  Matilde  Durán  Moreno.

Dijous  20:  19:00h.  Divendres  21:19:00h.   Dissabte  22:

19:30h.  Diumenge  23:  10:00h.  /11:00h./12:00h.  pels

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