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CRISI DELS REFUGIATS

Al  nostre  bisbat  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  s’ha 

constituït una mesa formada per Càritas Diocesana i la 

delegació de Mans Unides, per coordinar les accions a 

favor de l’acollida dels refugiats a la nostra diòcesis. 

Amb anterioritat el bisbe va emetre un comunicat 

en què feia “una crida a les consciències de tots els 

fidels i a tots els grups i institucions, perquè col·laborin i 

posin els seus mitjans materials i personals a disposició 

de l’acolliment dels refugiats”.

  

http://www.parroquiasantjoandespi.com/
mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat


STAND CÀRITES  3 i 4 d'OCTUBRE

Els propers dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre tindrà 

lloc la Diada d'Entitats de Sant Joan Despí. Càritas Sant 

Joan  Despí  hi  serà  present  a  través  de  l’estand 

patrocinat  per  la  Taula  de  Coordinació  (església 

evangèlica- Solidança- Creu roja- Càritas). Allà podreu 

rebre informació d’aquestes entitats del nostre municipi 

que  es  coordinen  a  iniciativa  de  l’Ajuntament  per 

atendre les necessitats bàsiques de persones amb pocs 

recursos. També es farà recollida d'aliments.

Els horaris en els que els stands estaran oberts són:

- DISSABTE, 3 d'octubre, de 17h. a 21h.

– DIUMENGE, 4 d'octubre, de 10h. a 14:30h.

MISSA A CAN CODINA

El diumenge 4 d’octubre amb motiu de la memòria 

de sant Francesc d’Assis se celebrarà l’Eucaristia a can 

Codina a les 18:00h.



JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD  (JMJ) 2016

Este  domingo  27  a  las  18:00h.  tendremos  un 

encuentro en el local parroquial abierto a jóvenes para 

informar  sobre  la  Jornada  Mundial  de  la  juventud 

(JMJ).  La JMJ -que presidirà el santo Padre- este año 

tendrà lugar en Cracovia del 25 al 31 de julio de 2016. 

La página web oficial del encuentro es:  

                     http://www.krakow2016.com/es/

OCTUBRE MES DEDICADO AL ROSARIO

Octubre  es  el  mes  de  la  oración  del  rosario  y  el 

compromiso  en  favor  de  las  misiones.  Cada  año  la 

Virgen  nos  invitara  a  redescubrir  la  belleza  de  esta

oración, tan sencilla y tan profunda. 

PROPER DIUMENGE 1r de MES  COL·LECTA

Per les reparacions de les esquerdes de l’església.

 SANTA TERESA NOS DICE:

“Si  en  medio  de  las  adversidades  persevera  el 

corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es 

amor”. 

http://www.krakow2016.com/es/


AGENDA
Dilluns 28: de 19:30h. a 20:30h. Reunió grup de Litúrgia.

Dimarts 29: 19:30h. Reunió consell economia 

                 Sts. Miquel Gabriel i Rafael, arcàngels.             

Dijous 1 d'octubre:  Sta. Teresa de l'lnfant Jesús.

                 de 19:30h a 20:30h. Lectio divina per a dones. 

Divendres 2:  Els Sants Àngels de la Guarda.

                  de 19:40h. a 23:00h. Exposició del Santíssim. 

Dissabte 3:  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.     

Diumenge 4:  De17:00h. a 21:00h. a la casa de l'Església 

IX  Trobada  diocesana  de  catequistes  i  animadors 

d'adolescents i joves . 

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns  28:  19:00h.   Miquel  Babot  i  Filomena  Amigó. 

Dimarts  29:  7:15/  19:00h.  Miquel  Espert.  Dimecres  30: 

19:00h. Missa exequial per Rafaela Peña Arco. Dijous 1 

d'octubre:  7:15h  /  19:00h.  Miquel  Montserrat  Pitarque. 

Divendres  2:  19:00h.  Dissabte  3:  9:00h.  /  19:30h. 

Diumenge 4: 10:00h. / 11:00h. / 12:00h. / 17:30h.  Hospital 

St. Joan Despí.
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