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NOVA ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCESC

"LAUDATO SI’".

L’Encíclica pren el  nom de la invocació de Sant 

Francesc d’Assís: «Lloat sigueu, Senyor meu», que en el 

"Càntic de les criatures" recorda que la terra, la nostra 

casa comuna, «també és com una germana, amb qui 

compartim l’existència, i com una mare bella que ens 

acull  entre els  seus braços».  Nosaltres mateixos «som 

pols de la terra (cf. Gn 2,7). El nostre cos està constituït 

dels mateixos elements del planeta, el seu aire és el 

que ens dóna l’alè i la seva aigua ens vivifica i refà». 
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HORARIO JULIO-AGOSTO
SANTA MISA

HORARI JULIOL-AGOST
SANTA MISSA

SÁBADO Y VIGILAS: 19:30h. DISSABTE I VIGÍLIES: 19:30h.
 DOMINGO Y FESTIVOS:11:00h. DIUMENGE I FESTIUS:11:00h.
LABORABLES: 19:00h. 
                       (sábado 9:00h.)

FEINERS: 19:00h. 
               (dissabte 9:00h.)

A  l’Hospital  Moisès  Broggi  la  santa  Missa  és  el 

diumenge i els festius a les 17:30h., durant juliol i agost.

Durant  l’estiu  no  hi  haurà  l’adoració  al  Santíssim 

dels  dijous  ni  tampoc  l’adoració  del  1er.  i  2on. 

divendres de mes, els recessos, catequesi, etc...

HORARI OBERTURA ESGLÉSIA: 11h.-13h./ 18h.-20h.

A l'estiu  reduïm els  serveis  de la parròquia,  donat 

que sou bastants els que marxeu fora. Això suposa un 

esforç per aquells que heu de canviar d’horari.

Gràcies per la vostra comprensió!

RIFA D'UN QUADRE

L’artista Josep Manuel Pegueroles ha fet donació a 

la parròquia d’una pintura a l’oli. D’aquesta manera vol 

col·laborar en les obres de reparació de les esquerdes 

del  temple parroquial.  L’obra representa un paisatge 

del  Delte  de  l’Ebre.  L’aportació  que  es  demana 

és de 3€.



COLECTA DEL ÓBOLO DE SANT PEDRO

El  dia  29  de  junio,  solemnidad  de  los  apóstoles 

Pedro y Pablo, en las iglesias se hace la colecta para 

la  Caridad  del  Papa,  también  conocida  como  “el 

Óbolo  de  San  Pedro”,  con  la  cual  el  Santo  Padre 

socorre a las personas que sufren las  consecuencias 

de  las  guerras,  las  calamidades  de  la  naturaleza, 

hambrunas, etc., 

Al  caer  en lunes  esta solemnidad,  y  no hacer  la 

colecta  ese  día,  donaremos  una  parte  de  la 

recaudación de este domingo para esa causa.

 SANTA TERESA NOS DICE:

«Sea  Cristo…  mi  confianza;  /  de  él  solo…  mi 

asimiento; / en sus cansancios… mi aliento; / y en su 

imitación… mi holganza.» 

PENSAMIENTOS

Hay una enorme diferencia entre "haz lo posible" y 

"hazlo posible", la primera depende de mí, la segunda 

depende de Dios y ÉL TODO lo puede.



PROPER DIUMENGE 1r de MES  COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església.

ABSÈNCIA

Del 30 de juny a l’11 de juliol mn. Vicenç serà fora de la 

parròquia  per  participar  en  una  convivència  de 

sacerdots a Huelva.

 AGENDA

Dilluns 29: solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, apòstols. 

Dissabte 4:  a  les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte de mes 

a l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge. 

de 22:00h. a 23:00h.  Oració d'adoració per a dones  a 

l'església.

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 29: 19:00h.  Dimarts 30: 7:15h./19:00h. Dimecres 1 

juliol:  19:00h.  Dijous  2  19:00h.  Difunts  família  Pascual 

Esteller. Divendres 3: 19:00h. Justino Negrete (3er. aniv.) 

Dissabte  4:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge 5:  11:00h.  Pels 

feligresos/17:30h. Hospital St. Joan Despí.


