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DIADA DE GERMANOR
La jornada d’avui ens recorda que formem part
d’una família que va més enllà de la nostra parròquia.
Per això, com a germans d’una mateixa família, entre
tots l’hem de mantenir. L’autofinançament demana
créixer en germanor.
No oblidem que més de la meitat dels recursos del
nostre bisbat de sant Feliu de Llobregat provenen de la
creueta del impost de les persones físiques (IRPF).

Com cada any per aquestes dates, l'Església catòlica,
al nostre país, dedica un dia a fer una col·lecta
extraordinària per a cadascuna de les Esglésies locals
diocesanes. Aquesta jornada vol conscienciar tots els
fidels de la necessitat d'ajudar l'Església perquè serveixi
millor i més adequadament en tots els camps en què
treballa

a

favor

de

la

societat

(Càritas,

serveis

d'acollida, formació i catequesi, Seminaris, conservació
i construcció de temples, celebracions sacramentals,
pastoral de joventut, esplais i colònies d'estiu, pastoral
familiar, pastoral de la salut, mitjans de comunicació
social, moviments laïcals, atenció a la gent gran,
missions i ajuda al tercer món, i altres).

JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL

Un any més s’organitzen aquestes 4 sessions sobre un
tema d’interès, Enguany serà: “Per una fe més viva”.
Tindran lloc els dies 23, 24, 25 i 26 de novembre a la
Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, de 21:30
a 23:00h.

NOTICIAS DE CARITAS
En este inicio de curso se ha ayudado a 2 familias
en el pago del material escolar.
En el primer semestre de este año se han recogido
un total de 412kg. de alimentos.
La Caixa nos ha hecho un importante donativo que
ayudará a cubrir mejor las necesidades que se vayan
presentando.
Se han iniciado ya las clases de repaso escolar. Si
conocéis a alguien que pudiera beneficiarse de esta
actividad podéis poneros en contacto con nosotros.
Des del Banc dels Aliments de Barcelona nos
comunican que el Gran Recapte tendrá lugar los días
27 y 28 de noviembre. Esta recogida permite que los
menos afortunados puedan celebrar también de mejor
manera la Navidad.
De nuevo, gracias a todos por vuestra generosidad
y colaboración.
Más información en internet:
caritassantjoandespi.wordpress.com

COL·LECTA 1er. de mes: 457,16 €.
Gràcies per la vostra generositat!

MERCADILLO PER LES OBRES
Serà el proper dissabte 19 de desembre de 10h. a 19h.
a la plaça de l’ermita. Podeu portar els objectes dilluns
(17h.-19h.) o dijous (16h.-19h.) al local parroquial.
AGENDA
Dilluns 16: de 19:30h. a 20:30h. Reunió grup de Litúrgia.
Dijous 19: de 19:40h. a 21:00h. Recés per a homes.
Dissabte 21: La presentació de Sta. Maria, verge.
Diumenge 22: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com
cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.
INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 16: 19:00h. Dimarts 17: 7:15h./ 19:00h. Dimecres
18: 19:00h. Missa exequial per Antonieta. Dijous 19:
7:15h / 19:00h. Divendres 20: 19:00h. Esperança Rovira
Gelabert. Dissabte 21: 9:00h. / 19:30h. Diumenge 22:
10:00h. / 11:00h. / 12:00h. pels feligresos/ 17:30h.
Hospital St. Joan Despí.

