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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

EXTRACTE del MISSATGE del ST. PARE FRANCESC
PER a la 53a JORNADA MUNDIAL de
PREGÀRIA per les VOCACIONS 2016
Com voldria que, al llarg del Jubileu extraordinari
de

la

Misericòrdia,

tots

els

batejats

poguessin

experimentar el goig de pertànyer a l’Església. Tant de
bo que puguin redescobrir que la vocació cristiana, així
com les vocacions particulars, neixen en el si del poble
de Déu i són dons de la misericòrdia divina. L’Església és
la casa de la misericòrdia i la «terra» on la vocació
germina, creix i dóna fruit.

La crida de Déu es realitza per mitjà de la mediació
comunitària. Déu ens crida a pertànyer a l’Església, i
després de madurar en el seu si, ens concedeix una
vocació específica. El camí vocacional es fa al costat
dels altres germans i germanes que el Senyor ens
regala.
La vocació neix en l’Església. Des del naixement
d’una vocació és necessari un «sentit» adequat de
l’Església. Ningú no és cridat exclusivament per a una
regió, ni per a un grup o moviment eclesial, sinó al servei
de l’Església i del món. Un signe clar de l’autenticitat
d’un carisma és la seva eclesialitat, la seva capacitat
per a integrar-se harmònicament en la vida del poble
sant fidel de Déu per al bé de tots. Responent la crida
de Déu, el jove veu com s’amplia l’horitzó eclesial, pot
considerar

els

carismes

i

vocacions

diferents

i

aconseguir així un discerniment més objectiu. La
comunitat es converteix d’aquesta manera en la llar i la
família on neix la vocació.
Per als qui ja estan en formació, la comunitat
cristiana

roman

sempre

com

l’àmbit

educatiu

fonamental, davant la qual experimenten gratitud.

ACTIVIDAD PARA JÓVENES
El próximo domingo 24 nos encontraremos en el local
parroquial a las 17h. Ese mismo día también daremos
detalles de la Jornada Mundial de la Juventud en
Cracovia (Polonia) a finales de Julio (precio 600).
Para poderse pagar el viaje los jóvenes están vendiendo
números para la rifa de un ordenador portàtil (2 ).
ACTIVITATS EN FAMÍLIA: PARES, FILLS I AVIS
►Pelegrinatge camino de Santiago
Enguany oferim fer un tram a peu del camino francès del
15 al 21 d’agost entre Zariaquiegui (Pamplona) i Logronyo
amb etapes d’uns 15-20 km. El desplaçament a Navarra
es farà amb vehicles particulars. El preu és de 25 persona
i dia (inclou allotjament i un àpat). Per més informació:
Quim 609173367
►Romeria mariana
Amb motiu del mes de maig- mes dedicat a sta. Mariaanirem al santuari de la Mare de Déu de la Salut
(Sabadell) per resar el Rosari. Donat que aquest és un
dels temples jubilars de l’any de la Misericòrdia allí es pot
rebre el do de la indulgència jubilar.
La sortida serà diumenge 1 de maig a les 16.30h. en
vehicles particulars. Més informació: Jordi 696775945

RADIO MARÍA
El próximo domingo 1 de Mayo la sta. Misa que
retransmite Radio María a las 10h. de la mañana se
realizarà desde nuestra parroquia.
AGENDA
Dijous 21: de 19:40h. a 21:00h. Recés per a Homes.
Divendres 22: de 21:00h. a 22:00h. Sessió de pregària
vine i veuràs a l’ermita de la Mare de Déu. Tema: Ha
ressuscitat
Dissabte 23: Solemnitat de St. Jordi, patró secundari de
Catalunya.
Diumenge 24: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com
cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 18: 19:00h. Dimarts 19: 7:15h./ 19:00h. Dimecres
20: 19:00h. Missa exequial per Ramon Julià Claveria.
Dijous 21 : 7:15h./19:00h. Divendres 22: 19:00h. Dissabte
23: 9:00h. / 19:30h. Celestí Caldés (12è aniv.). Diumenge
24: 10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels feligresos./ 17:30h.
Hospital St. Joan Despí.

