FULL INFORMATIU

Any XI - Núm. 28
12 juny 2016
DIUMENGE XI TEMPS
DURANT L’ANY
Plaça de l’església 1
08970 Sant Joan Despí
933730216
santjoan662@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiasantjoandespi.com

Bisbat de St. Feliu de Llobregat

PROJECTE RAQUEL

La dona que ha passat per un avortament porta una
ferida molt profunda- sobretot espiritual- que es
manifesta psicològica i físicament. Només ella mateixa
sap el què esta patint. Els experts han designat el
conjunt de símptomes que provoca aquesta situació
amb el nom de síndrome post-avortament (SPA). En
aquest sentit, dues són les víctimes la criatura i la
pròpia mare.
El bisbat de Sant Feliu ha instaurat a la diòcesi el
projecte RAQUEL per retornar l’esperança a les dones
afectades.

El projecte RAQUEL és un servei d’Església, que compta
amb

la

col·laboració

persones

acollidores

de

sacerdots,

especialment

psicòlegs

i

formades.

Actualment ja funciona en altres bisbats com una eina
perquè la dona pugui afrontar el drama que està
vivint- sovint en la solitud- i refer la seva vida fent les
paus amb Déu, amb el fill perdut i amb sí mateixa.
Això demana revisar uns punts molt concrets com ara
reconèixer l’error, identificar el fet, a qui atribueix ella la
culpabilitat del fet, acceptar el perdó de Déu,
perdonar-se a sí mateixa i viure el dol. Aquest passos
demanen temps i demanen un acompanyament.
El projecte RAQUEL ofereix a la dona uns punts de
reflexió (10 sessions) necessaris perquè la sanació sigui
completa i una persona amb la qual poder-los
comentar.

El

conjunt

del

procés

és

totalment

confidencial i no cal donar cap mena de dada
personal a la persona que fa l’acompanyament.
El projecte també va adreçat a homes que han patit
aquesta situació, en aquest cas també hi ha homes
que fan l’acompanyament. Les persones interessades
podeu contactar per mitjà de:
e-mail: projecteraquel@bisbatsantfeliu.cat
mòbil: 629803276

CÀRITAS DIOCESANA
A la colecta del dia de Corpus es van recollir 1348,88€.
(164€ són de la colecta a l’Hospital)
Gràcies a tots per la vostra generositat!

OBRAS
Esta semana está previsto comenzar a trabajar en la
sacristía. Y el fin de semana del 18-19 de Junio los
miembros del consejo de economía de la parroquia
harán una campaña de sensibilización.
FESTA DE SANT JOSEPMARIA ESCRIVÀ
Enguany la celebració litúrgica de sant Josepmaria no
pot ser el dia del seu traspàs- el 26 de juny- degut a
que és diumenge. Per aquest motiu la sta. Missa serà
dissabte 25 de juny a les 12:00h. Aquell dissabte se
suprimeix la Missa de les 9:00h. del matí.

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
El próximo 25 de Junio en la Misa de las 19:30h. mons.
Agustí, obispo de Sant Feliu de Llobregat, administrará

el sacramento de la Confirmación al grupo de chicas
que a lo largo de estos últimos años se han estado
preparando. Recemos para que, como la Virgen, sean
dóciles al Espíritu Santo en el seguimiento de Jesús.
AGENDA
Diumenge 12: a les 12:00h. al local parroquial xerrada:
Qué decir a una mujer que piensa abortar? a càrrec
del metge psiquiatra Jesús Poveda.
Dilluns 13: de 19:30h. a 20:30h. Grup de Litúrgia.
Dijous 16: de 19:40h.a 21:00h. Recés per a homes.
a les 21:15h. Adoració per a dones.
Diumenge 19: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessaraquest mes excepcionalment el 3r diumenge de mesmn. Francesc Nicolau.

INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 13 : 19:00h. Dimarts 14: 7:15h./ 19:00h. Dimecres
15: 19:00h. Missa exequial per Antonio Gómez Ramírez.
Dijous 16: 7:15h./19:00h. Divendres 17: 19:00h. Dissabte
18: 9:00h. / 19:30h. Diumenge 19: 10:00h. / 11:00h./
12:00h. pels feligresos./ 17:30h. Hospital St. Joan Despí.

