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LA ROMERIA DE L’ANY DE LA MISERICÒRDIA
MONTSERRAT 7-9 octubre
Cada any al mes d’octubre pugem a Montserrat per
venerar la nostra Mare santa Maria. Enguany la romeria
té un significat especial degut a l’any sant de la
Misericòrdia.
El fet és que el santuari de Montserrat ha estat designat
com a temple jubilar. Això vol dir que si pugem com a
pelegrins rebem el DO JUBILAR (indulgència) d’una
vida autènticament renovada que pot començar de
nou, sense la llastra dels pecats passats.

Les condicions per rebre la indulgència jubilar són:

- peregrinar al Santuari
- passar per la Porta Santa (a la dreta de la façana)
- fer la professió de fe (el Credo)
- pregar per les intencions del Papa (Parenostre)
- rebent el sagrament de la reconciliació
- participar de l’Eucaristia
I sobretot tenir una actitud interior de no allunyar-se de
Déu, o sigui, de rebuig a tot pecat.
El sagrament de la reconciliació es pot rebre uns dies
abans o després, no cal que sigui el mateix dia del
pelegrinatge.
Peregrinem als peus de la Moreneta per adreçar-li,
amb els monjos i els escolans, l'antiga i sempre nova
pregària de la Salve Regina, perquè mai no es cansi de
girar vers nosaltres els seus ulls misericordiosos i ens faci
dignes de contemplar el rostre de la misericòrdia, el seu
Fill Jesús.
CLUB ESPURNA
INICIO ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
SÁBADO 22 OCTUBRE 11h.
REUNIÓN PARA MONITORES SÁBADO 1 OCTUBRE 11h.

La importancia del club está en ser uno de los pocos
ámbitos donde los niños y monitores podemos amar y
ser amados, aprender a ejercitar el amor, amando. El
principal ámbito, donde aprendemos a amar, es la
familia, pero ahora, se ha quedado reducido a
prácticamente el único. Amar no es fácil, significa
sacrificarnos por el otro. Preferir la felicidad del otro aun
a costa de mi propio sacrificio.
La forma en que ponemos en práctica esto en el club,
es intentando que compartan el material de trabajo,
que se ayuden unos a otros… y sobretodo que vayan
descubriendo que los monitores les quieren y que
puedan ser un modelo para ellos en todas esas
virtudes.
INICI CURS CATEQUESI INFANTS
Aquesta

setmana

els

infants

comencen

la

catequesi i, per això, el proper diumenge 2 d’octubre
pel matí acollirem les famílies. Resem perquè sigui motiu
d’encontre amb l’amor misericordiós de Déu.
A les11:00h. Eucaristia/ 12:00h. reunió de pares i
mares al local parroquial

CÀRITAS A FIRADESPÍ 1 OCTUBRE
El proper cap de semana tindrà lloc la Fira, Càritas
Sant Joan Despí s’hi farà present per fer conèixer als
nostres veïns la tasa solidària que duem a terme.
També tindreu a la vostra disposició la loteria de Nadal.

PROPER DIUMENGE 1r de MES COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església
AGENDA
Dijous 29: Sts. Miquel Gabriel i Rafael, arcàngels.
Dissabte 1 d'Octubre: a

les 9:00h. Sta. Missa 1er

dissabte de mes a l’ermita de la Mare de Déu del Bon
Viatge.
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 26: 19:00h. Dimarts 27: 7:15/ 19:00h. Dimecres 28:
19:00h. Missa exequial per Miguel Ángel Guerrero.
Dijous 29: 7:15 /19:00h. Miquel Espert. Divendres 30:
19:00h.

Dissabte

1:

9:00h./19:30h.

Diumenge

10:00/11:00/12:00h./17:30h. Hospital St. Joan Despí.

2:

