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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

COMENÇEM UN NOU CURS
Tot

just encetat el mes de setembre comencem un

nou curs. Un nou curs on continuarem les activitats
habituals de la Parròquia. La adoració dels dijous al
matí i dels primers i segons divendres de mes després de
missa. Els recessos dels segons i quarts dijous de mes.
Aquest curs encetem un nou horari el segon dijous de
mes, de 19:30h a les 20:30h. També el lloc on és farà
serà al presbiteri per la major qualitat de l’audició.
Cada segon i quart dimecres de mes hi ha la formació
bíblica després de missa. Igualment el servei de

catequesis per a preparar els infants a la primera
comunió i els adolescents a la confirmació. També la
Parròquia ofereix cada dissabte al matí l’espai de lleure
des de valors cristians i evangèlics organitzat pel club
“Espurna”. Pel que fa a Càritas continua l’atenció a
aquelles famílies que tenen necessitat mitjançant un
seguiment per a cobrir les seves mancances. Els horaris
de missa durant la setmana i el cap de setmana es
mantenen.
Es cert que la Parròquia és una parròquia viva però
depèn de nosaltres que vagi sent evangelitzadora. Que
vagi sortint d’ella mateixa per a l’evangelització. Com
diu el Papa Francesc

una parròquia en sortida que

arribi a les perifèries no només assistencials sinó
existencials. N’hi ha tanta necessitat per a ser predicat
l’evangeli, hi ha tanta fam i set de Déu. No ens podem
quedar

indiferents

només

en

una

pastoral

de

manteniment cal arriscar. Com diu Sant Pau “Ai de mi
sinó predico l’evangeli”.
Que aquest nou curs sigui una nova oportunitat per a
l’evangelització.
Mn. Ricard Hernández, rector.

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS

Dilluns 10 de setembre:
a les 20h reunió de consell pastoral.
Dijous 13 de setembre:
de 9h a 13h. Adoració del santíssim matinal.
de 19:30h a 20:30h. Recés espiritual.
Divendres 14 de setembre.
Benedicció de la nova creu en el presbiteri dins
la missa de la Festa de l’exaltació de la santa creu.
a les 20h reunió d’economia.

SANTORAL

Dijous 13 de setembre: Sant Joan Crisòstom, bisbe i
doctor de l’Església.
Divendres 14 de setembre: Exaltació de la Santa Creu.
Dissabte 15 de setembre. La Mare de Déu dels Dolors.

ADORA Y CONFÍA
No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus
altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos
sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Ofrécele, en medio de
inquietudes y dificultades, el sacrificio de tu sencillez y, pese a
todo, acepta los designios de su providencia. Poco importa
que te consideres un frustrado, si Dios te considera plenamente
realizado; a su gusto. Piérdete confiado, ciegamente a ese
Dios que te quiere para sí. Y que llegará hasta ti, aunque jamás
lo veas. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente
cogido, cuanto más decaído y triste te encuentres.

Vive feliz te lo suplico. Vive en paz. Que nadie te altere.
Que nada sea capaz de quitarte la paz. Ni la fatiga síquica
ni tus fallos morales. Haz que brote, y conserva siempre en tu
rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor
continuamente te dirige. Y en el fondo de tu alma coloca,
antes que nada, como fuente de energía y criterio de
verdad, todo aquello que te llene de la paz de Dios.
Recuerda: cuanto te reprima o inquiete es falso. Te lo
aseguro en nombre de las leyes de la vida y de la promesa
de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado y triste.
Adora y confía.
P. TEILHARD DE CHARDIN

