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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

INICI DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LES ESQUERDES
Aquesta setmana entrant està previst començar les
obres. L’actuació es durà a terme al llarg de tot l’estiu i
el mes de setembre. Com sabeu, la rehabilitació del
temple l’hem dividit en 3 fases. Per tant, aquestes obres
són les corresponents a la 1ª fase.
La direcció de l’obra l’hem encomanat a Javier García
Garrido, arquitecte, feligrès de tv3. I l’empresa que
executarà

els

treballs

és

Reformas

Pareja,

que

darrerament havia col·laborat en altres feines a la
parròquia.

Aquests primers dies de juny només treballaran a
l’exterior per reparar l’absis i reforçar els fonaments a la
banda del carrer Catalunya i del carrer mn. Jacint
Verdaguer. I més endavant es rehabilitarà la sagristia i,
en darrer lloc, el sostre de l’altar major.
S’han demanat els permisos preceptius al Bisbat i
també s’ha abonat a l’Ajuntament la taxa municipal
per la llicència d’obres.
En els propers dies el Consell d’assumptes econòmics
de la Parròquia farà una campanya de sensibilització
per tal que puguem fer difusió entre els nostres
coneguts d’aquest projecte per dignificar el temple
parroquial. I, en aquest sentit, donar l’oportunitat de
col·laborar econòmicament a qui ho desitgi.
Us recordem el número de compte corrent per les
obres:
CaixaBank ES71 2100 0291 3702 0024 7778
Com és natural anirem informant en propers fulls
perquè la gestió de l’obra sigui transparent. De fet, el
Consell pastoral de la parròquia, al llarg d’aquests anys,
ha estat puntualment informat de les diverses gestions.
I, finalment, tinguem-ho present a la nostra pregària
perquè

es

pugui

El vostre rector

dur

tot

a

terme

feliçment.

EL CORAZÓN DE JESÚS
El mes de Junio está tradicionalmente dedicado al
Sagrado Corazón de Jesús, máxima expresión humana
del amor divino. El pasado viernes hemos celebrado
precisamente la solemnidad del Corazón de Cristo, y
esta fiesta da la pauta a todo el mes. La piedad
popular valoriza mucho las realidades concretas, y en
el Corazón de Jesús se concreta de manera excelente
la misericordia de Dios.
Dice le papa Francisco hablando del Corazón de Jesús:
"Esto puede sonar como una herejía, ¡pero es la verdad
más grande! Más difícil que amar a Dios es dejarse
amar por Él! La manera de devolver tanto amor es abrir
el corazón y dejarse amar. Dejar que Él esté cerca de
nosotros y sentirlo cerca. Permitirle que sea tierno, que
nos acaricie. Eso es muy difícil: dejarse amar por Él. Y
esto es quizás lo que debemos pedir hoy en la misa:
"Señor, yo quiero amarte, ¡pero enséñame la difícil
ciencia, el difícil hábito de dejarme amar por Ti, de
sentirte cercano y tierno! Que el Señor nos dé esta
gracia".

AGRAÏMENT CORPUS
Moltes gràcies a tots els qui vau col·laborar a la festa
del Corpus! Un any més hem fet una manifestació
pública de fe i amor a Jesús Eucaristia.

AGENDA
Dilluns 6: a les 20:00h. Reunió de catequistes.
Dimarts 7: a les 21:00h. Consell d’assumptes econòmics.
Dimarts 7: a les 19:30h. sessió de Bíblia: què va passar
amb Adam i Eva?
Dijous 9: de 15:15h. a 16:30h. Recés de dones.
Divendres 10: a les 11:00h. Sta. Missa a la Sophos.
de 19:30h. a 23:30h. Exposició del Santíssim.

INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 6: 19:00h. Celestino Prieto (3er. aniv.). Dimarts 7:
7.15h./ 19:00h. Cristobal i Ricardo Fernández. Dimecres
8: 19:00h. Missa exequial per Micaela Polonio Córdoba.
Dijous 9: 7:15h / 19:00h. Divendres 10: 19:00h. Dissabte
11: 9:00h. / 19:30h. Diumenge 12: 10:00h. /11:00h./
12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital St. Joan Despí.

