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JORNADA DE RESPONSABILITAT EN EL TRÀNSIT 2015
Lema: La prudència guia experta del camí".
Aquest any la Comissió Episcopal de Migracions i el
departament de Pastoral de Carretera, han volgut
ressaltar en el seu missatge, la importància de ser
prudent a la carretera i el respecte i compliment de les
normes, sent la prudència, una de les quatre virtuts
cardinals juntament amb la justícia, la fortalesa i la
temprança, i que ha estat escollida aquest any com a
eix fonamental del missatge com a guia del camí.

HORARIO JULIO-AGOSTO
SANTA MISA

HORARI JULIOL-AGOST
SANTA MISSA

SÁBADO Y VIGILAS: 19:30h.
DISSABTE I VIGÍLIES: 19:30h.
DOMINGO Y FESTIVOS:11:00h. DIUMENGE I FESTIUS:11:00h.
LABORABLES: 19:00h.
FEINERS: 19:00h.
(sábado 9:00h.)
(dissabte 9:00h.)

A l’Hospital Moisès Broggi la santa Missa és el
diumenge i els festius a les 17:30h., durant juliol i agost.
Durant l’estiu no hi haurà l’adoració al Santíssim dels
dijous ni tampoc l’adoració del 1er. i 2on. divendres de
mes, els recessos, catequesi, etc...
HORARI OBERTURA ESGLÉSIA: 11h.-13h./ 18h.-20h.

A l'estiu reduïm els serveis de la parròquia, donat
que sou bastants els que marxeu fora. Això suposa un
esforç per aquells que heu de canviar d’horari.
Gràcies per la vostra comprensió!

BENEDICCIÓ DE COTXES
Amb motiu de la festivitat de St. Cristòfol, el proper
diumenge 12 de juliol, a les 12:00h. beneirem els
vehicles a la plaça de l’església.

OBRES DE L’ESGLÉSIA
El consell d’assumptes econòmics de la Parròquia
vol informar de les gestions que s’estan duent a terme
per poder executar les obres de reparació de les
esquerdes.
Per això, el proper diumenge 12 de juliol a les
19:30h. tindrem una reunió informativa al mateix
temple parroquial. Hi seran, l’arquitecte, Javier García
Garrido i els membres del consell. Es donarà notícia de
les actuacions previstes, del pressupost així com del
què portem recaptat. Recordem que el consell
d’assumptes econòmics està format per Romà Adillón,
Javier Dies, Manuel Febrer, Emilio Pérez i mn. Vicenç.
CONSTITUCIÓ DE CÀRITAS SANT JOAN DESPÍ
La creació, fa uns mesos, de Càritas diocesana de
Sant Feliu de Llobregat va anar acompanyada d’uns
estatuts diocesans i d’un reglament per a les càritas de
les parròquies. Aquest reglament preveu la constitució
d’una junta a cada parròquia. En aquest sentit, el
passat dia 15 de juny es va procedir a la formació de la
junta de càritas de la nostra parròquia. En són membres
mn. Vicenç, consiliari; Lydia Hernández, coordinadora;

Maricarmen

Bule,

secretària;

Victoria

Mosquera,

tresorera; Pilar Fernández, de st. Maria de Pla del Vent;
Josep Francesc Canal, treballador social de Càritas
diocesana.
Cal destacar que, amb aquesta adaptació a la
normativa del Bisbat, es fa oficial la unificació de càritas
Sant Joan Baptista i càritas Pla del vent. Així, a partir
d’ara, només hi haurà una sola càritas Sant Joan Despí,
tenint com a òrgan responsable la junta creada de
nou. També hi ha el grup de voluntaris, sense la feina
dels quals no es podria dur a terme l’acció social de
l’entitat. Igualment, en breu, s’obrirà un nou compte
corrent -que serà únic- amb els recursos econòmics i
que serà gestionat per la junta.
AGENDA

Divendres 10: St. Cristòfol, patró dels automobilistes i
protector de tots els qui viatgen.
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 6: 19:00h. Dimarts 7: 19:00h. Pepita Perelló.
Dimecres 8: 19:00h. Celestí Caldés i família. Dijous 9:
19:00h.

Divendres 10: 19:00h. Dissabte 11: 9:00h. /

19:30h. Difunts família Mariné Gres. Diumenge 12:
11:00h./17:30h. Hospital St. Joan Despí.

