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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

VISITA PASTORAL DEL BISBE AGUSTÍ AL NOSTRE
ARXIPRESTAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Un dels compromisos de tot bisbe de l’Església
catòlica

és “passejar-se” per les poblacions que

configuren el territori del Bisbat que té assignat.
L’objectiu és tenir un contacte directe amb les
persones que formen part de les diferents comunitats
parroquials, religioses,... Igualment, el fet de desplaçarse fa que pugui trepitjar i conèixer de primera ma el
terreny a on transcorre la vida dels seus feligresos.

Aquest any, doncs, tindrem VISITA PASTORAL en el
marc del Pla Pastoral. Molts recordareu l’anterior VISITA
que va ser l’any 2007. La d’enguany serà més senzilla
perquè no es visitarà cada parròquia en particular, sinó
cadascun dels 9 arxiprestats al llarg dels cursos 2016/17
i 2017/18. I al igual que l'anterior VISITA, començarà pel
nostre arxiprestat de St. Feliu de Llobregat. D’aquesta
manera el nostre pastor podrà servir millor a la vivència
i comunió en la fe a la nostra diòcesi.
Els encontres previstos són:
17 febrer: reunió amb el grup de preveres i diaques
24 febrer: entrevista amb els preveres de la parròquia
26 febrer: trobada amb el consell arxiprestal de laics
A aquesta trobada hi assistiran també alguns laics
convidats.
INTENCIÓN DE ORACIÓN UNIVERSAL DEL PAPA
FRANCISCO PARA ESTE MES DE FEBRERO
Acoger a los necesitados: Por aquellos que están
agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y
los marginados, para que encuentren acogida y apoyo
en nuestras comunidades.

FRASES
“¡Cuántos planes para la gloria de Dios han quedado
en la nada por la falta de una sonrisa o de una mirada
amistosa!”. (Padre Faber)
PARAULES del St. PARE FRANCESC
Plaça de St. Pere 5 febrer 2017
“Jesús ens convida a ser un reflex de la seva llum, a
través del testimoni de les obres bones. I quanta
necessitat té el món de la llum de l'Evangeli que
transforma, cura i garanteix la salvació a qui el rep!”.
"Cada un de nosaltres està cridat a ser llum i sal en
el propi ambient de la vida quotidiana, perseverant en
la tasca de regenerar la realitat humana en l'esperit de
l'Evangeli i en la perspectiva del Regne de Déu. Sal, per
donar gust a la vida amb la fe i l'amor que Crist ens ha
donat i llum, per il·luminar el món".
“Per tant, la missió dels cristians en la societat és
aquella de donar "sabor" a la vida amb la fe i l'amor
que Crist ens ha donat i, al mateix temps, mantenir
lluny els gèrmens contaminants de l'egoisme, de
l'enveja , de la maledicència, i altres”.

CUIDEMOS EL SILENCIO EN LA IGLESIA!
Un aspecto que es preciso cultivar con más esmero
en nuestras comunidades es la experiencia del silencio.
Resulta necesario para lograr la plena resonancia
de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unir
más estrechamente la oración personal con la palabra
de Dios y la voz pública de la Iglesia.

AGENDA
Del 13 al 17 de febrer mn. Joan Manuel serà fora de la
parròquia per fer exercicis espirituals.
Dijous 16: de 19:40h. a 21:00h. Recés per a homes
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 13: 19:00h. Emilio Izquierdo, Lluís Prat. Dimarts 14:
7:15h. /19:00h. Dimecres 15: 19:00h. Missa exequial per
Paca Muñoz Ruiz. Dijous 16: 7.15h./19:00h. Divendres 17:
19:00h. Dissabte18: 9:00h. /19:30h. Diumenge 19: 10:00h.
/11:00h./12:00h. pels feligresos/17:30h. Hospital St. Joan
Despí.

