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TODOS LOS SANTOS
El ejemplo de los santos y de los beatos suscita en
nosotros el deseo de ser como ellos: el afán de gozar
eternamente de la Santísima Trinidad, de pertenecer
para siempre a la gran familia de Dios, muy cerca de
Jesús y de la Virgen María.
“Ser santo no comporta ser superior a los demás;
por el contrario, el santo puede ser muy débil, y contar
con numerosos errores en su vida. La santidad es el

contacto profundo con Dios: es hacerse amigo de
Dios, dejar obrar al Otro, el Único que puede hacer
realmente que este mundo sea bueno y feliz .
INDULGENCIAS POR LOS FIELES DIFUNTOS
• Visita a una iglesia: Se concede indulgencia plenaria,
aplicable sólo a las almas del purgatorio, a los fieles
cristianos

que,
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Noviembre), visiten piadosamente una iglesia. En esta
piadosa visita, se reza el Padrenuestro y el Credo.
• Visita al cementerio: Al fiel cristiano que visite
piadosamente un cementerio y que en su mente ore
por los difuntos, se le concede indulgencia plenaria,
aplicable sólo a las almas del Purgatorio; desde el día 1
hasta el 8 de noviembre.

DOMUND: Es van recollir 837,46 euros.
Gràcies per la vostra generositat!

CADENA DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS
Durant el mes de novembre les diòcesis de
Catalunya es mobilitzen per pregar per les vocacions
(sacerdotals,

religioses...),

enguany

sota

el

lema:

“La família font de vocacions”. Al nostre Bisbat se’ns
convida pregar especialment per aquesta intenció
els dies 9, 19 i 29.
La cadena de pregària és una iniciativa que, a
imatge de la família que de generació en generació
transmet el tresor de la fe, vol mantenir la pregària pel
do de la vocació; perquè siguin molts els que no tinguin
por de respondre generosament a la crida que Déu fa.
Per a un nen o per a un jove, no hi ha millor forma
d’aprendre a viure com a cristià que practicant la fe al
costat dels seus pares. S’aprèn a creure vivint amb els
qui creuen, en concret, a la pròpia família.
Quan un noi i noia viu aquesta fe en família està
capacitat per preguntar-se per la pròpia vocació i dir a
Jesús: Senyor, què vols de mi?
Tinguem present aquesta petició per les vocacions
en la nostra pregària personal i també comunitària:
resar el Rosari en família o a la parròquia, litúrgia de les
hores, participar en l'adoració al Santíssim...

TERTÚLIA AMB JOSEP MARIA JUJOL, FILL
Diumenge 8 de novembre a les 12:00h. tindrem una
tertúlia amb en Josep Maria Jujol, fill de l’arquitecte
modernista. Ja fa uns mesos ens va oferir una
conferència sobre l’obra del seu pare a la nostra
església parroquial.
AGENDA
Dijous 5: de 19:30h a 20:30h. Lectio divina per a dones.
Divendres 6: Sants i beats màrtirs dels segle XX a
Espanya. de 19:30h. a 23:00h. Exposició del Santíssim.
Dissabte 7: a les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte de mes
a l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge.
Dissabte 7: a les 11:00h. comença el club infantil
Espurna.
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 2: 19:00h. per tots el difunts. Dimarts 3: 7:15h./

19:00h. Acció de gràcies a st. Judes Tadeo. Dimecres 4:
19:00h. Dijous 5: 7:15h / 19:00h. Divendres 6: 19:00h.
Juana Monge Rodríguez (4rt. aniv.). Dissabte 7: 9:00h. /
19:30h. Pepita Perelló. Diumenge 8: 10:00h. / 11:00h.
Tecla Jujol/ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital St.
Joan Despí.

