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PRESENTACIÓ DE LA ROMERIA DE LA PARRÒQUIA ALS
PEUS DE LA MORENETA
La parròquia de sant Joan baptista de Sant Joan
Despí volem demanar a Maria que en aquest jubilar
ens miri amb ulls misericordiosos. Volem obrir el cor a la
misericòrdia del seu Fill perquè les nostres misèries
personals i com a comunitat enfosqueixen el nostre
testimoniatge. Així esdevindrem una comunitat oberta
i evangelitzadora que canta les misericòrdies del
Senyor.

Extracte discurs DEL PAPA FRANCESC A GEÒRGIA I
AZERBAIDJANA 30 set-2oct’16 TROBADA
INTERRELIGIOSA
Les religions estan cridades a fer-nos comprendre
que el centre de l'home està fora de si mateix, que
tendim cap a l'Alt infinit i cap a l'altre que tenim al
costat. Cap allà està cridada a encaminar-la vida,
cap a l'amor més elevat i més concret: només aquest
pot ser la culminació de tota aspiració autènticament
religiosa...
Perquè Déu no pot ser invocat per interessos
partidistes i fins egoistes, no pot justificar cap forma de
fonamentalisme, imperialisme o colonialisme. Un cop
més, des d'aquest lloc tan significatiu, s'eleva el crit
afligit: «Mai més violència en nom de Déu!». Que el seu
sant nom sigui adorat, no profanat i ni mercantilitzat
pels odis i els conflictes humans...
CLUB ESPURNA
El sábado 22 (11:00h.) el club comienza su actividad
para que los niños y niñas se diviertan de una manera
sana, crezcan en virtudes y hagan amigos.

CÀRITAS
El sábado 1 de octubre, Cáritas Sant Joan Despí
estuvo representada en la 17ª edición de Firadespí. En
el stand, que estaba situado en la C/ Bon Viatge, los
voluntarios pudimos dar a conocer la labor de Càritas
para ayudar a los más desfavorecidos: acogida y
acompañamiento, entrega de ropa y alimentos,
ayudas económicas puntuales para pago de recibos,
becas para libros, asesoramiento legal y jurídico...
Además se recibieron donaciones de alimentos y
se inició la venta de la ya tradicional lotería de
Navidad con que nos “ayudáis a ayudar”. Si alguno
de vosotros todavía no tiene participaciones, puede
dirigirse a cualquiera de los voluntarios para que os la
facilite.
Asimismo, aquellos que deseéis colaborar con la
entrega de alimentos, los productos que más se
necesitan en estos momentos son: ACEITE, LECHE,
CACAO SOLUBLE, LEGUMBRES EN BOTE DE CRISTAL,
AZÚCAR, ZUMO Y GALLETAS.
De nuevo agradeceros a todos vuestra generosidad.

FUTBOL
Cada segon dimarts de mes un grup de pares i fills
juguen un partit de futbol sala a una pista coberta a
Cornellà. La convocatòria és a les 20h. a la parròquia.
És una activat oberta a tots aquells que vulgueu fer
una mica d’exercici.
DONA, CONEIX LA TEVA FERTILITAT
MARE, ENSENYA A LA TEVA FILLA LA SEVA FERTILITAT
El proper diumenge 16 d’octubre (19:00h.) es
presenta un curs d’aprenentatge dels mètodes naturals
de fertilitat (més informació al despatx parroquial).
AGENDA
Dilluns 10: 19:30h. reunió de litúrgia
20:30h. reunió de Càritas
Dimecres 12: Festivitat de la Mare de Déu del Pilar
Dijous 13: de 15:15h. a 16:30h. Recés per a dones
Divendres 14: 11:00h. santa Missa residència Sophos
Dissabte 15: Sta. Teresa de Jesús. Vg. i Dra. de l'Església.
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 10 : 19:00h. Dimarts 11: 7:15/ 19:00h. Dimecres 12:
19:00h. Dijous 13: 7:15 /19:00h.
Dissabte

15:

9:00h./19:30h.

Divendres 14: 19:00h.
Diumenge

10:00/11:00/12:00h./17:30h. Hospital St. Joan Despí.
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