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OBRES PRIMERA FASE
Al

temple

parroquial

encara

resten

moltes

esquerdes per reparar però com ja es va informar amb
anterioritat l’opció és dilatar en el temps la intervenció
prevista.

D’aquesta

manera

observarem

com

reacciona l’edifici amb la solució tècnica aplicada i,
de pas, mirem d’estalviar per si podem evitar demanar
un préstec. Per això, les obres es van dividir en 3 fases.
Ara, doncs, després d’aquesta 1ª fase comencen els
treballs de planificació de les altres dues fases.

Tothom qui ho vulgui pot entrar a la sagristia per veure
els treballs que s’han dut a terme.
la

vostra

disposició

els

Igualment teniu a

membres

del

consell

d’assumptes econòmics parroquial (Manel, Emilio,
Roman

i

Angel)

per

qualsevol

aclariment

que

necessiteu.
Una vegada el consell pastoral parroquial hagi estat
informat del moviment econòmic de les obres, farem
públic l’estat de comptes.
COMPTE CORRENT PER LES OBRES (CAIXABANC):
IBAN ES71 2100 0291 3702 0024 7778

HOMILIA DEL PAPA FRANCESC
6 de setembre de 2016

Jesús ens diu hipòcrites quan jutgem els altres.
...si “tu jutges contínuament els altres amb la mateixa
mesura tu seràs jutjat”. El Senyor ens crida a mirar-nos al
mirall: “Mira’t al mirall no per maquillar-te, perquè no es
vegin les arrugues. No, no, no... aquest no és el consell!
Mira’t al mirall per mirar com ets. “Per què mirar la palla
que està en l’ull del teu germà i no veure la travessa

que està en el teu ull?“ O com li diries al teu germà
"deixa’m que et tregui la palla del teu ull, mentre que
en el teu hi ha una travessa?" I com ens qualifica el
Senyor quan fem això? Només una paraula: Hipòcrita,
treu primer la travessa del teu ull i aleshores veuràs bé
per poder treure la palla de l’ull del teu germà!
Pregar pels altres, en lloc de jutjar-los.
Aquí el Senyor “s’enfada una mica”, ens crida
“hipòcrites” quan ens posem en el lloc de Déu”. és el
que va fer la serp: va convèncer a Adam i Eva quan els
va dir: “Si vosaltres mengeu això, sereu com Ell”. I ells
volien posar-se en el lloc de Déu”:
“Es per això que jutjar és lleig. El judici només per a
Déu, només per a Ell! A nosaltres l’amor, la comprensió,
pregar pels altres quan veiem coses que no són bones,
però també dir-los: “Escolta, jo veig això, potser...” Però
mai jutjar. Mai. Aquesta és la hipocresia, si nosaltres
jutgem”.
Al nostre judici li manca la misericòrdia,
només Déu pot jutjar.
Per què Déu és omnipotent i nosaltres no? No;
perquè al nostre judici li manca la misericòrdia. I quan
Déu jutja, jutja amb misericòrdia”

COLECTA 1º. de mes:

392,23 €.

Gracias por vuestra generosidad!

FRASES MISERICORDIA
“Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros
los que nos cansamos de acudir a su misericordia.”
Papa Francisco
AGENDA
Dimecres 21: St. Mateu, apòstol i evangelista
Dijous 22: de 19:30h. a 21:00h. reunió de catequistes.
Dissabte 24: Festa de la Mare de Déu de la Mercè.
Festa Local. Sta. Missa a les 9:00h.
Diumenge 25: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com
cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 19: 19:00h. Dimarts 20: 7:15/ 19:00h. Agustí,
Agustina, Francesc, Carme, Yolanda. Dimecres 21:
19:00h. Missa exequial per Antonio Bonavila Aznar.
Dijous

22:

Dissabte

7:15
24:

/19:00h.

Divendres

9:00h./19:30h.

23:

Diumenge

10:00/12:00h./17:30h. Hospital St. Joan Despí.

19:00h.
25:

