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LA IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE FÀTIMA
A SANT JOAN DESPÍ
Dissabte passat es van complir 100 anys de les
aparicions de la Mare de Déu a 3 infants al poble de
Fàtima (Portugal). La primera fou el 13 de maig de 1917.
Per commemorar aquest fet el papa Francesc ha
visitat el santuari de Fàtima per resar davant la santa
imatge i, al mateix temps, declarar solemnement la
santedat de Francisco y Jacinta. Els papes st. Joan Pau
II, Benet XVI i el beat Pau VI també van peregrinar a
Fàtima.

A la història de la nostra parròquia trobem notícia
de la devoció a la Mare de Déu de Fàtima. En concret,
durant la santa Missió que va tenir lloc del 19 de febrer
al 9 de març de 1953 predicada pels pares missioners
del Cor de Maria, Ferran M. Carrera i Lluís M. Soler, la
imatge de la Mare de Déu de Fàtima va presidir els
actes. Donat que la imatge provenia de la parròquia
de Cornellà la feligresia de Sant Joan Despí va sortir a
rebre-la en processó quan va

entrar dins dels límits

parroquials.
En la convocatòria el rector mn. Salvador Balletbó
convidà a participar-hi en els següents termes:“ La
santa Misión se puede decir que es el mismo Jesús que
pasa, se hace huésped de nuestro pueblo, entra en
todas las casas y nos concede su misericordia, el
perdón y el amor para darnos la felicidad”.
El programa d’actes incloïa la predicació de la
Paraula de Déu, exercicis de pietat (via crucis, rosari),
l’Eucaristia, el sagrament de la penitència, així com
una processó amb el Santíssim. La creu que es troba als
jardins laterals de la parròquia, al carrer Catalunya, va
quedar com a record d’aquest acte espiritual de
renovació de la vida cristiana.

COMPTES DE CÀRITAS SANT JOAN DESPÍ-EXERCICI 2016
A continuació es detallen les entrades i sortides que ha
generat l’activitat de Càritas a la nostra parròquia,
seguint el criteris de Càritas diocesana. Cal destacar,
que dels ingressos, un 30% correspon a un ajut d’una
entitat financera.
TOTAL INGRESSOS: 9.818,47€
TOTAL DESPESES: 10.306,19€
REPARACIONS I CONSERVACIÓ, TRANSPORT 8,22€
SUBMINISTRAMENTS 5.425,34€
PUBLICITAT, PROPAGANDA 284,33€
MATERIAL D`OFICINA 236,65€
AJUTS INDIVIDUALS 3.204,06€
AJUTS A ENTITATS 621,73€
ALTRES DESPESES 525,22€

DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS DESPESES: -487,72€
Podeu fer els vostres donatius al compte de Càritas:
ES35 2100 3138 3122 0023 9871 (La Caixa).

EL ROSARIO
Las mujeres que rezan el Rosario en la parroquia fueron
en romería a visitar la imagen de la Virgen que hay en
el parque de Torreblanca. La imagen no está allí
porque hace días sufrió un acto vandálico. Por este
motivo rezaron el Rosario como acto de desagravio por
esta ofensa a nuestra Madre María.
AGENDA
Dijous 25: de 19:30h. a 21:00h. Reunió Catequistes.
Divendres 26: Sessió de Vine i veurás. Tema: MARIA.
A les 21:00h. a l’ermita de la Mare de Déu.
Diumenge 28: a les 12:00h. Cerimònia 1es comunions.
de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com cada quart
diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 22: 19:00h. sta. Rita. Dimarts 23: 7:15h./19:00h.
Manuel Trincado Fernández (18è. aniv.). Dimecres 24:
19:00h. Missa exequial per Paula Fernández Romera.
Dijous 25 : 7:15h./19:00h. Divendres 26: 19:00h. Dissabte
27: 9:00h./19:30h. Difunts família Ferreres Bergalló.
Diumenge 28: 10:00h./11:00h./12:00h. pels feligresos /
17:30h. Hospital St. Joan Despí.

