
                    FULL INFORMATIU

              Any I - Núm. 10

             12 novembre 2017

DIUMENGE XXXII

DURANT L'ANY
            

                  Plaça de l’església 1

          08970 Sant Joan Despí

         933730216 

   santjoan662@bisbatsantfeliu.cat

   www.parroquiasantjoandespi.com

   Bisbat de St. Feliu de Llobregat

L’ESPERANÇA CRISTIANA: L’ESPERA VIGILANT

El  cristià  no  està  fet  per  al  tedi,  sinó  per  a  la

paciència. Sap que també en la monotonia d’alguns

dies sempre iguals s’amaga un misteri de gràcia. Hi ha

persones  que  amb la  perseverança del  seu  amor  es

converteixen  en  pous  que  reguen  el  desert.  Res  no

passa en va i cap situació en la qual un cristià es trobi

immers no és completament resistent a l’amor. Cap nit

no  és  tan  llarga  com  per  a  fer  oblidar  l’alegria  de

l’aurora.  I  com  més  fosca  és  la  nit,  més  propera  és

l’aurora. Si romanem units a Jesús, el fred dels moments
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difícils no ens paralitza; i si també en el món sencer es

predica contra l’esperança, si diu que el futur portarà

només núvols foscos, el cristià sap que en aquest mateix

futur hi ha el retorn de Crist. Quan passarà, ningú no ho

sap, però el pensament que al final de la nostra història

hi ha Jesús misericordiós serveix per a tenir confiança i

per a no maleir la vida. Tot se salvarà. Tot. Sofrirem, hi

haurà moments que suscitaran ràbia i indignació, però

la  dolça  i  potent  memòria  de  Crist  allunyarà  la

temptació de pensar que aquesta vida està malament.

(...) Després d’haver conegut Jesús, nosaltres no podem

fer  cap  altra  cosa  que  escrutar  la  història  amb

confiança  i  esperança.  Jesús  és  com  una  casa  i

nosaltres som a dins i des de les finestres d’aquesta casa

mirem  el  món.  Per  això  no  ens  taquem  en  nosaltres

mateixos, no lamentem amb malenconia un passat que

sembla daurat, sinó que mirem sempre endavant, a un

futur que no és només obra de les nostres mans, sinó

que  sobretot  és  una  preocupació  constant  de  la

providència de Déu.  Tot  allò  que és  opac un dia  es

convertirà en llum.               

                          St. Pare Francesc

                                   Extracte de la catequesi 11/10/2017



EN EL COR DEL MÓN

No cerqueu Jesús per terres llunyanes. No hi és.

És a prop de vosaltres, amb vosaltres. 

Manteniu el llum encès i el veureu sempre. 

Ompliu contínuament el llum amb totes aquestes
petites gotes d'amor 

i veureu que dolç que és el Senyor a qui estimeu.

 La plenitud del nostre cor s'expressa en els nostres ulls, 

en el nostre tacte, en el que escrivim, en el que diem,

 en la nostra forma de caminar, 

de rebre, d'ajudar i de servir.

 La plenitud del nostre cor s'expressa 

de moltes maneres diferents.

Jo vull viure en aquest món, tan allunyat de Déu,

 que s'ha apartat  tant de la llum de Jesús, 

per a ajudar la gent, per a servir els nostres pobres,

 per a mitigar el seu sofriment.

 Perquè només si ens identifiquem

 amb ells podrem redimir,

 és a dir, portar Déu a les seves vides i 

portar-los a ells a Déu.

 Ni tant sols Déu es pot imposar a algú 

que no ho vol. La fe és un do.

                                                   Santa Teresa de Calcuta



 

ACTIVITATS DURANT EL MES DE NOVEMBRE
 

Diumenge  12  de  novembre: Després  de  les  misses  a

l’Església de Santa Creu d’Olorda, carretera de Molins

de Rei a Barcelona, trobada de famílies. 

Dilluns 13 de novembre:  a les 20:30h reunió de consell
pastoral. 

Dijous 16 de novembre: Adoració del santíssim matinal. 

Dijous 23 de novembre: recés parroquial  de 19:30h a

20:30h. 

SANTORAL DE LA SEMANA

Miércoles 15 de noviembre: San Alberto, memoria. 

Viernes 17 de noviembre: Santa Isabel de Hungría.

INTENCIÓN DE DIFUNTOS

 

Lunes 13 de noviembre: a las 19h. Fam. Gavalda-Martí. 
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