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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

EXTRACTE DE L'HOMILIA DEL ST. PARE FRANCESC A LA
SOLEMNITAT DE CORPUS CHRISTI 2014
En l'eucaristia es comunica l'amor del Senyor envers
nosaltres: un amor tan gran que ens alimenta amb si
mateix; un amor gratuït, sempre a disposició de tota
persona famolenca i necessitada de regenerar les
seves forces. Viure l'experiència de la fe vol dir deixarse alimentar pel Senyor i construir la pròpia existència
no sobre els béns materials, sinó sobre allò que no
pereix: els dons de Déu, la seva Paraula i el seu Cos...

24 DE JUNY - ST. JOAN BAPTISTA
PATRÓ de la PARRÒQUIA i de SANT JOAN DESPÍ
US DESITGEM UNA BONA FESTA MAJOR!
Aquest dissabte celebrem el patró de la nostra
parròquia i, també, de la nostra població. Dins dels
actes de la Festa Major, per a nosaltres la celebració
de l’Eucaristia serà l’acte central.
Missa de Festa Major 12:00h.
predicarà mn. Joan Peñafiel Maireles
nou vicari episcopal de la vicaria del Baix Llobregat, i
al mateix temps rector a la parròquia de sant Josep
obrer

a

Sant

Boi

de

Llobregat.

També

hi

concelebraran preveres del nostre arxiprestat.

- Aquest dia no hi haurà Missa a les 9:00h. del matí. Al
vespre sí que hi haurà Missa de vigília de diumenge
a les 19:30h.

- El sopar parroquial de Festa Major de dissabte 1 de
juliol és un bonic espai d’encontre. És també
l’oportunitat per convidar altres persones a descobrir
la fraternitat cristiana que procurem viure a la
parròquia. Cal apuntar-se a la sagristia.

PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU RECTOR
Diumenge 25 de juny el bisbe Agustí presidirà la
Missa de 12:00h. en què mn. Ricard Hernández prendrà
possessió com a rector de la parròquia. Dintre de la
Missa, amb un ritus senzill, el bisbe encarrega al
sacerdot de tenir cura de la parròquia. Abans se li
demana que faci davant l’assemblea de fidels
professió de fe i, en acabat, se li entrega la clau del
sagrari. Al final se signa una acta per deixar-ne
constància.
En la festa de Corpus convé recordar unes paraules
del

codi de Dret canònic: “que s’esforci el rector

perquè la santíssima Eucaristia sigui el centre de la
comunitat parroquial de fidels”.
Aquest diumenge no hi ha Missa a les 11:00h.

ROMERIA MONTSERRAT
Dilluns 19 de juny a les 19:30h. al local parroquial hi
haurà una reunió informativa adreçada a les persones
que tenen reservada una cel·la, per parlar sobre la
data de la romeria.

OBRAS
Los operarios están trabajando en dos tramos de la
nave lateral izquierda y esta semana pasarán a reparar
un tramo de la nave lateral derecha.
El próximo domingo se anunciarán los horarios de
Misa

del

verano,

o

sea,

a

partir

de

Julio.

Las

celebraciones no serán en la parroquia porque estará
ocupada por los andamios.
Para dar por finalizadas las obras de la sacristía del
verano pasado sólo resta instalar el mueble de los
ornamentos,

que

ya

está

encargado

con

un

presupuesto de 3.000€.
AGENDA
Dilluns 19: a les 20.30h. Junta de Càritas
Divendres 23: Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús.
Dissabte 24: Festa del Naixement de St. Joan Baptista
Diumenge 25: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com
cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 19: 19:00h. Dimarts 20: 7:15h./19:00h. Dimecres 21:
19:00h. Missa exequial per Antonio Bellido Raigón. Dijous
22: 7:15h./19:00h. Divendres 23: 19:00h. Dissabte 24:
12:00h.pels

feligresos/19:30h.

Diumenge

25:

10:00h./12:00h. pels feligresos / 17:30h. Hospital St. Joan
Despí.

