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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

L'ASCENCIÓ DEL SENYOR
Avui celebrem l'Ascensió del Senyor, que és la festa
de la seva glorificació. Jesús ha conduït a bon terme
l'empresa que li havia estat confiada: s'ha fet present
entre els homes solidaritzant-se amb la història humana
i, al mateix temps que anunciava la Bona Nova de la
salvació, va carregar sobre les seves espatlles la
malaltia i el pecat dels homes. Tant en el seu missatge
com en la seva vida ha quedat patent que la voluntat
del Pare és la salvació del món.

Del MISSATGE DEL St. PARE FRANCESC
XLIX JORNADA MUNDIAL DE LES
COMUNICACIONS SOCIALS
Comunicar la família: ambient privilegiat de l’encontre
en la gratuïtat de l’amor.
La família és el primer lloc on aprenem a comunicar.
El que ens fa entendre en la família allò que és
veritablement la comunicació com a descobriment i
construcció de proximitat és la capacitat d’abraçarse, de sostenir-se, d’acompanyar-se, de desxifrar les
mirades i els silencis, de riure i plorar junts, (...)
No existeix la família perfecta, però no s’ha de tenir
por de la imperfecció, de la fragilitat, ni tan sols dels
conflictes; s’ha d’aprendre a afrontar-los de manera
constructiva.
TROBADA PER JOVES
Des de la parròquia participarem del 5 al 9 d’agost
a la trobada europea de joves a Ávila que convoquen
els bisbes. El preu és de 180€. Edats: 14-35 anys.
Contacte: mn. Vicenç
COL·LECTA 1r DIUMENGE DE MES Es van recollir 428,15 €
Gràcies per la vostra generositat!

PREGÀRIA PELS CRISTIANS PERSEGUITS
El bisbes de la Conferencia episcopal demanen als
fidels que, els dies que van de l’Ascensió a la
Pentecosta, resin pels cristians perseguits. Cadascú és
convidat a fer-ho de manera personal, en família...
A la parròquia ho farem dimecres 20 de maig.
19:00h. Missa
19:30h. exposició del Santíssim i res de vespres
20:00h. Rosari
21:15h.-22:00h. vetlla de pregària comunitària
MILLORES EN EL PATRIMONI
-

Hem separat la megafonia de la capella del

Santíssim i de la nau central. L’adquisició i instal·lació
del nou aparell ha suposat una despesa de 652,19 €.
-

Un voluntari ha cimentat i pintat els baixos de la

façana del local parroquial.
-

Una persona he regalat dos focos leds per la

capella del Santíssim que ajudaran a estalviar.
-

Una persona ha regalat una connexió de wi-fi pel

local parroquial.
-

SANTA TERESA NOS DICE:
"¡Oh Señor y verdadero Dios mío! Quien no os conoce,
no os ama. "
AGENDA
Dimarts 19: de 20:30h. a 21:30h. Catequesi d'adults.
Dijous 21: de 19:40h. a 21:00h. recés d’homes.
Divendres 22: Sta. Rita de Càssia.
Benedicció de roses a la Missa de les 19:00h.
Dissabte 23: a les 18:00h. Cerimònia 1es comunions.
Diumenge 24: 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 de la STA. MISSA
Dilluns 18: 19:00h. Agustín, Agustina, Francesc, Carme,
Yolanda.

Dimarts

19:

7:15h./19:00h.

Dimecres

20:

19:00h. Missa exequial per Isabel Romero Ramal. Dijous
21: 7:15h./19:00h. Antonio Petit i familiars difunts.
Divendres 22: 19:00h. Acció de gràcies a sta. Rita.
Dissabte 23: 9:00h. Manuel Trincado/ 19:30h. Diumenge
24:

10:00h.

María

Ángeles

Martín

Díaz

(10è.

aniv.)/11:00h. /12:00h. Pels feligresos/17:30h. Hospital St.
Joan Despí.

