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L’ALEGRIA  DE  L’AMOR

Aquest és el títol del nou document sobre la família

del papa Francesc. Era un text molt esperat després de

les 2 reunions (Sínodes) sobre el tema que el papa va

tenir amb els bisbes de tot el món a Roma.

El títol no fa referència explícita a la família, però és

que  reflexionar  sobre  la  realitat  de  la  família  avui

reclama afrontar el tema decisiu de l’amor humà. A la

vida  social  les  persones  s’agrupen  per  interessos

comuns, i en el cas de la família només hi ha un interès

que és el d’estimar-se, formar una comunitat de vida i

amor.
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Així,  el  document  no  cau en  la  trampa d’alguns

mitjans  de  comunicació  sensacionalistes  que

identificaven el tema de la família amb alguns polèmics

(per  exemple,  la  comunió  dels  divorciats  tornats  a

casar). 

Les dificultes d’avui en dia de les famílies, que tots

constatem, demanen una reflexió en profunditat i això

és el què apareix en el text. El papa presenta la bellesa

del matrimoni i la família que entra en pla amorós de

Déu per a l’home i  la dona i,  alhora, fa una crida al

discerniment davant de cada situació familiar. 

Així, doncs, un text que farà molt de bé a l’Església

com  a  família  de  famílies  que  és.  Especialment

recomanable “per a tots els públics” el capítol 4rt. titulat

“educació en l’amor”.

UN FIN DE SEMANA PARA RETIRARSE A REZAR 6-8 mayo

La parroquia ofrece esta posibilidad de dedicar al

Señor  un fin  de semana al  año,-  para mujeres  y  en

silencio- a una casa de espiritualidad en Tiana. El tema

de meditación será “misericordiosos como el Padre”.

Comienza el viernes a las 20:00h. y finaliza el domingo

después de la comida. El precio de la estancia es de

115 euros. 



MAYO  MES  DEDICADO 
A  LA  VIRGEN  MARÍA

Comienza  el  mes  con  la  memoria  de  San  José

Obrero. Parece un buen auspicio porque ninguno ha

amado a la Virgen como San José. Ninguno como él se

sentía indigno de estar junto a Ella. Desde el momento

de la visión del ángel se puso literalmente al servicio de

María y de su divino Hijo. Los defendió, protegió, ayudó

con su trabajo. 

María era una mujer de profunda vida de oración,

vivía siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, es

decir, sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma

para darse a los demás; tenía gran caridad, amaba y

ayudaba  a  todos  por  igual;  era  servicial,  atendía  a

José  y  a  Jesús  con  amor;  vivía  con  alegría;  era

paciente con su familia; sabía aceptar la voluntad de

Dios en su vida. 

CLUB ESPURNA

El proper dissabte 28 de maig els  infants del  club

passaran el dia al parc d’atraccions del Tïbidabo.



PRIMERES  COMUNIONS

Les cerimònies seran al mes de maig: dissabte 14 i

diumenge 15, dissabte 21 i diumenge 22, el dissabte a

les 18:00h. i el diumenge a les 12:00h.

Aquests  dies  l’església  s’omplirà  per  rebre  les

famílies d’aquests infants, resem perquè pares i infants

descobreixin la suavitat de l’amor de Jesús i  desitgin

rebre’l cada diumenge.

AGENDA

Dijous 5: de 19:30h a 20:30h. Lectio divina per a dones.

Divendres  6:  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. 

INTENCIONS  STA. MISSA

Dilluns  2:  19:00h.  Antonio  Maeso  Cordero.  Dimarts  3:

7:15h./ 19:00h. Dimecres 4:  19:00h. Missa exequial  per

Joaquín  Rosas  Hernández.  Dijous  5:  7:15h./19:00h.

Agustí  Ravell  Camps.  Divendres  6:  19:00h.  Dissabte 7:

9:00h. / 19:30h.  Marta Aragón Manzano. Diumenge 8:

10:00h.  /  11:00h./  12:00h.  pels  feligresos./  17:30h.

Hospital St. Joan Despí.


