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VOLS PARTICIPAR EN UN ENCONTRE DE MATRIMONIS?
L’exhortació Amoris Laetitia del papa Francesc
dedicada a la família recomana les trobades de
matrimonis com una eina per enriquir els esposos.
La

parròquia

convoca

2

encontres,

un

per

matrimonis de menys de 10 anys de casament i un
altre pels de més de 10 anys. El primer serà divendres
21 a les 21:30h. i el segon dissabte 22 a les 11:00h., al
local parroquial.

Aquests encontres us ajudaran a revifar la gràcia
del sagrament que vau rebre el dia del vostre
casament, reforçar el vostre compromís d’amor fidel i
a definir criteris coherents amb la fe de cara a
l’educació dels vostres fills.
La dinàmica de l’encontre consisteix en comentar
entre tots un text sobre la família, el matrimoni, o
l’educació dels fills. Enguany llegirem l’exhortació
recentment publicada.
EL APÓSTOL DE LA EUCARISTÍA
El Papa Francisco canoniza este domingo 16 de
octubre a Manuel González García, conocido como
el apóstol de la Eucaristía.
Ante el sagrario solitario de su parroquia tuvo una
experiencia interior sobrenatural que marcaría toda su
vida: “Allí de rodillas… mi fe veía a un Jesús tan
callado, tan paciente, tan bueno, que me miraba…
La mirada de Jesucristo en esos sagrarios es una
mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca.
Vino a ser para mí como punto de partida para
ver, entender y sentir todo mi ministerio sacerdotal”.

Más adelante, pedía a un grupo de mujeres
colaboradoras: “Permitidme que yo, que invoco
muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor
de los niños pobres y de todos los abandonados,
invoque hoy vuestra atención y cooperación en favor
del más abandonado de todos los pobres: el Santísimo
Sacramento. Os pido una limosna de cariño para
Jesucristo sacramentado…”
Cuando en 1920 fue nombrado obispo de Málaga
lo celebró reuniendo, en una comida festiva, a los
niños pobres, a quienes autoridades, sacerdotes y
seminaristas sirvieron en una mesa que era verdadera
prolongación de la mesa eucarística.
PROPER DIUMENGE COL·LECTA DOMUND
El dia 23 d’octubre se celebra el 90è aniversari del
Diumenge Mundial de les Missions. Aquesta jornada té
l’objectiu de recordar, homenatjar, ajudar i pregar per
l’activitat missionera de l’Església catòlica.
COL·LECTA 1er. de mes: 598,27

€.

Gràcies per la vostra generositat!

DISSABTE 22 COMENÇA EL CLUB ESPURNA!
Famílies, l’equip de monitors esperen amb molta il·lusió
els vostres fills i filles el proper dissabte a les 11:00h.
OPEN HOUSE 22-23 octubre
L’ermita de la Mare de Déu del Bon viatge formarà
part dels monuments que es poden visitar en el 48h.
OPEN HOUSE (horari: dissabte de 17:00h. a 20:00h. i
diumenge de 10:00h. a 14:00h.)
AGENDA
Dijous 20: de 19:40h. a 21:00h. Recés per a homes
Dissabte 22: St. Joan Pau II, Papa.
Diumenge 25: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com
cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 17 : 19:00h. Dimarts 18: 7:15/ 19:00h. Dimecres
19: 19:00h. Missa exequial per Juande Ortigosa Romero.
Dijous 20 7:15 /19:00h. Divendres 21: 19:00h. Dissabte
22: 9:00h./19:30h. Diumenge 23: 10:00h. / 11:00h. /
12:00h. / 17:30h. Hospital St. Joan Despí.

