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DIUMENGE DE LA DIVINA MISERICÒRDIA

El missatge de Misericòrdia és que Déu ens estima -

a tots- no importa quan gran siguin les nostres faltes. Ell

vol que reconeguem que la seva Misericòrdia és més

gran que els nostres pecats. Així, ens acostarem a Ell

amb confiança, rebrem la seva Misericòrdia i podrem

tractar els altres amb Miseriòrdia, de tal manera que

tots participem del seu Goig.

El Papa, crida a la misericòrdia: la infinita força del

perdó. Aquesta és la força que té unida a les famílies i

a les comunitats. De fet, és notable que, el perdó és

necessari sobretot amb les persones més properes.

mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat


JACULATORIA

El Salvador ordenó a Sta. Faustina que escribiera, y le

rezara con frecuencia, esta pequeña jaculatoria:

"Oh Sangre y Agua, que brotasteis  del Sagrado

Corazón de Jesús como una Fuente de Misericordia

para nosotros, yo confío en Vos".

ROMERÍA DEL MES DE MAYO

El  próximo  lunes  1  de  Mayo  iremos  en  romería

parroquial  al  Maresme  para  rezar  a  la  Virgen  con

motivo del mes de Mayo.

Por la mañana visitaremos el santuari de la Mare de

Déu  de  la  Misericòrdia  en  Canet  de  Mar,  donde

celebraremos la Misa. Al mediodía nos desplazaremos

a  Argentona  donde  comeremos  en  el  jardín  de  la

parroquia y seguidamente visitaremos la ermita de Baró

de Viver también dedicada a la Virgen.

El  autocar  saldrá  a  las  10:00h.  del  polisportiu

Salvador Gimeno. Y la hora de llegada a St. Joan será

a las 20:00h. en el mismo lugar. Cada uno se lleva su

comida. El precio es de 20€. También se puede ir con

vehículo particular. Para apuntarse hay que avisar en el

despacho parroquial.



BATEJOS

El  proper  diumenge 30 d'abril  a l'Eucaristia  de les

11:00h.  es  batejaran  una  nena  de  la  catequesi

d'infants, la Sara, un adolescent, el David que participa

al club Espurna, i un jove, el Christopher. Preguem per

ells perquè siguin deixebles de Jesús amb la força del

seu Esperit Sant.

Igualment, les persones adultes que vulguin rebre el

sagrament  de  la  Confirmació  poden  assistir  a  una

reunió informativa el proper diumenge 30 d'abril  a les

13:00h. al local parroquial. 

DESPERFECTES A LA TEULADA

     Aquesta setmana s'ha enfonsat un tros de teulada

de  l'església  a  la  banda  del  c/Jacint  Verdaguer,  a

sobre mateix de la sagristia. La causa ha estat una biga

malmesa que ha cedit. El dany ha estat només exterior.

  El sostre interior de la sagristia ha quedat intacte degut

a que l'estiu passat es va reforçar i  es van reparar les

esquerdes  de  dins.  L'arquitecte  ja  està  treballant  per

solucionar aquest imprevist.  



EL TWEET DEL PAPA

Los invito a no crear muros sino puentes, a vencer

el mal con el bien, la ofensa con el perdón, a vivir en

paz con todos. 

AGENDA

Dijous 27: Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat,

patrona principal de Catalunya i del nostre bisbat de

Sant Feliu de Llobregat.  Missa a les 7:5h. i 19:00h. 

                a les 19:30h. sessió de Bíblia: El sacrifici d'Isaac.

                de 19:30h. a 21:00h.  Reunió Catequistes.

    

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 24: 19:00h. Celestí Caldés (13è. aniv.). Dimarts 25:

7.15h./19:00h. Dimecres 26: 19:00h. Missa exequial per

Pascual  Mora  López.  Dijous  27:  7.15h./19:00h.  Miquel

Espert. Divendres 28: 19:00h. Dissabte 29: 9:00h./19:30h.

Diumenge 30:  10:00h./11:00h./12:00h.  pels  feligresos  /

17:30h. Hospital St. Joan Despí.
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