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EXTRACTE ENCÍCLICA St. PARE FRANCESC

 “LAUDATO SI”

La meva crida
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la 

manera  com  estem  construint  el  futur  del  planeta. 

Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè 

el  desafiament ambiental que vivim, i  les seves arrels 

humanes,  ens  interessen  i  ens  impacten  a  tots.  El 

moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i 

ric  camí,  i  ha  generat  nombroses  agrupacions 

ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. 
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Lamentablement,  molts  esforços  per  buscar  solucions

concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats no sols 

pel  rebuig  dels  poderosos,  sinó  també  per  la  falta 

d’interès  dels  altres.  Les  actituds  que  obstrueixen  els 

camins de solució, fins i tot entre els creients, van de la 

negació del problema a la indiferència, la resignació 

còmoda  o  la  confiança  cega  en  les  solucions 

tècniques.  Necessitem  una  solidaritat  universal  nova. 

Com van dir els Bisbes de Sud-àfrica, «es necessiten els 

talents i la implicació de tothom per a reparar el dany 

causat  per  l’abús  humà  a  la  creació  de  Déu».  Tots 

podem col·laborar com a instruments de Déu per a la 

cura de la creació, cadascú des de la seva cultura, la 

seva  experiència,  les  seves  iniciatives  i  les  seves 

capacitats.

NEPAL

El passat diumenge 21 de juny a la col·lecta pels 

damnificats  del  Nepal  es  van  recollir  348,12€.  A 

aquesta quantitat cal afegir els donatius de la bústia 

que són 233,88€.  En total  s’han fet  arribar  a Càritas-

Nepal 582€. Gràcies per la vostra solidaritat!



OBRES DEL TEMPLE PARROQUIAL

Diumenge  passat  la  comissió  d’assumptes 

econòmics  de  la  parròquia,  amb  la  presència  de 

l’arquitecte, va informar de les gestions que ha dut a 

terme en una sessió oberta a tots els fidels. La comissió 

va  anunciar  que  ja  tenia  concretats  els  treballs 

previstos per reparar les esquerdes. De manera que la 

intenció era començar les obres quant abans millor. 

 Però al mes de juny la Generalitat va convocar una 

oferta  d’ajuts  per  a  obres  en  edificis  artístics  i,  a 

instàncies  del  Bisbat,  la  parròquia  s’hi  ha  presentat. 

Degut  a  això  no  s’han  fet  més  passos  de  cara  a 

començar les obres. Així, doncs, estem a l’espera de la 

resolució d’aquests ajuts de l’Administració pública, al 

mes de setembre. 

 SANTA TERESA NOS DICE:

          “Darse del todo al Todo, sin hacernos partes" 

“Sabed sufrir un poquito por amor de Dios

 sin que lo sepan todos”



NOU COMPTE CORRENT CÀRITAS PARROQUIAL

Com ja es va informar fa unes setmanes, s’ha 

constituït  Càritas  parroquial  Sant  Joan  Despí,  per  la 

fusió  de  Càritas  Sant  Joan  Baptista  i  Càritas  Santa 

Maria Pla del Vent. Per això, s’ha obert un nou compte 

a La Caixa, de manera que a partir d’ara els donatius 

es poden fer en aquest compte corrent, doncs l’antic 

compte ja no es farà servir per Càritas.

Codi IBAN:  ES35 2100 3138 3122 0023 9871

CCC: 2100 3138 31 22 00239871

 AGENDA

Dissabte 25: St. Jaume, apòstol.

Reunió matrimonis a les 21.30h.

Diumenge 26: Sts.  Joaquim i Anna,  pares de la Verge 

Maria.    

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns  20:  19:00h. Dimarts  21:  19:00h.  Dimecres  22: 

19:00h. Dijous 23: 19:00h.  Divendres 24: 19:00h. Dissabte 

25:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge  26:  11:00h./17:30h. 

Hospital St. Joan Despí.


