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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS
“Quan els cristians decidim compartir un mateix
Baptisme

afirmem

que

tots

nosaltres,

catòlics,

protestants i ortodoxes, compartim l’experiència de la
crida a sortir de les tenebres i anar a l’encontre del Déu
vivent,

ple

de

misericòrdia.

Tots

per

desgràcia

experimentem l’egoisme que genera divisió, tancament
i menyspreu. Però començar pel Baptisme vol dir trobar
la font de la misericòrdia, font d’esperança per a tots,
perquè ningú no està exclòs de la misericòrdia de Déu.
Compartir aquesta gràcia crea un vincle indissoluble
entre els batejats que en virtut del Baptisme podem

considerar-nos com a germans... La misericòrdia de
Déu, que actua en el Baptisme, és més forta que les
nostres divisions.”

Papa Francesc

CÀRITAS SANT JOAN DESPÍ
Aquesta

setmana

hem

rebut

la

remesa

corresponent al GRAN RECAPTE que va organitzar el
BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA. Per aquest motiu
aquest mes de gener tenim el magatzem ple. Si voleu
col·laborar podeu portar cacau en pols pels infants
i/oli. O també podeu col·laborar amb el vostre donatiu
pels productes frescos que comprem quinzenalment a
les botigues.
CAPELLES SAGRADA FAMÍLIA
És un bonic servei el que presten les persones
encarregades de les capelles per tal que la imatge de
la família de Natzaret faci estada a les nostres llars
cristianes.

Enguany

s’han

recollit

1274,5

euros

d’almoines.
CLUB INFANTIL ESPURNA
Dissabte passat el club va organitzar una sortida a
patinar sobre gel. Els joves que vulguin ajudar com a
monitors poden passar pel local parroquial els dissabtes
a les 11:00h.

XERRADA: L’EDUCACIÓ DEL S. XXI
A càrrec de l’Ana Muñoz, educadora, diumenge
31 de gener a les 12:00h. al local parroquial, ens oferirà
pautes de cara a millorar en l’educació dels fills.
Especialment adreçat a pares i mares, però també a
avis i àvies.
VINE I VEURÀS
El proper divendres 29 de gener a les 21:00h.
tindrem sessió de l’itinerari diocesà de renovació
cristiana a l’ermita de la Mare de Déu. En el marc
d’aquest Any sant de la misericòrdia el tema de
meditació serà les obres de misericòrdia corporals.

ACTIVITAT PER A ADOLESCENTS I JOVES
El proper diumenge 31 la parròquia organitza una
excursió a l’ermita de Sant Ramon de Sant Boi de
Llobregat. Primer es participarà a l’Eucaristia de les
11:00h. i després se sortirà a peu. Cadascú porta el seu
dinar

(es

valora

molt

positivament

portar

carn

arrebossada, pollastre a l’ajillo, truita de patates,...) i el
retorn es fa a primera hora de la tarda.

CITAS Y PENSAMIENTOS DE LOS PAPAS
SOBRE LA MISERICORDIA

Dios detesta las faltas, porque son faltas. Pero, por
otra parte, ama, en cierto sentido, las faltas en cuanto
le dan ocasión a Él de mostrar su misericordia y a
nosotros de permanecer humildes y de comprender
también y compadecer las faltas del prójimo.
Papa Juan Pablo I
AGENDA
Dijous 28: St. Tomàs d'Aquino, prev. i Dr. de l'Església.

de

19:30h a 21:00h. Reunió de catequistes

Divendres 29: a les 11:00h. sta. Missa residencia Sophos

Diumenge 31: St. Joan Bosco, prevere.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 25: 19:00h. Miquel Babot i Filomena Amigó.
Dimarts 26 7:15h. / 19:00h. Rosa Babot. Dimecres 27:
19:00h. Missa exequial per Soledad Navarro Torres.
Dijous 28: 7:15h./19:00h. Divendres 29: 19:00h. Dissabte
30: 9:00h. / 19:30h. Joan Dagà. Diumenge 31: 10:00h. /
11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital St. Joan
Despí.

