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LA JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT A CRACÒVIA

Aquests dies l’Església ha mostrat el seu rostre jove en
l’alegria de centenars de milers de nois i noies
convocats pel papa Francesc, seves són aquestes
paraules: La misericòrdia sempre té un rostre jove.
Perquè un cor misericordiós està disposat a sortir de la
seva comoditat; un cor misericordiós sap anar a
l’encontre dels altres, aconsegueix abraçar a tots.

Amb aquest número acabem la publicació del full
informatiu parroquial d’aquest curs 2015-2016.
Donem gràcies a Déu per tot el treball fet com a
comunitat cristiana durant el curs que acaba, i
comencem unes setmanes de “vacances” per reforçar
la nostra espiritualitat i “carregar piles” de cara al curs
que ve.
ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU 15 D'AGOST
En l'Assumpció de Maria veiem el
model

plenament

realitzat

del

projecte de Déu sobre la humanitat
sencera. El camí per on s'arriba és
Jesús, que ha superat en si mateix tots
els obstacles, ja que, així com per la
degradació de l'home va venir la
mort, també per l'exaltació de l'HomeJesús vindrà la resurrecció.
Diumenge 14: Missa de vigilia a les 19:30h.
Dilluns15: Missa a las 10:00h./12:00h. i a les 17:30h. a
l’Hospital de St. Joan Despí.
ABSÈNCIA
Mn. Vicenç serà fora del 16 d’agost al 31 d’agost.

PEREGRINACIÓN PARROQUIAL
viernes 23- domingo 25 septiembre 2016
LA SANTA CRUZ DE CARAVACA (MURCIA)
EL SANTO GRIAL (VALENCIA)
Como cada año la parroquia organiza una salida
para peregrinar a lugares emblemáticos de nuestra fe,
en esta ocasión la visita será a lugares relacionados
con la Pasión del Señor. En Murcia visitaremos la
Catedral y el museo de los pasos de Semana santa del
maestro

Salzillo.

En

la

localidad

de

Caravaca

podremos rezar en la Basílica de la Santísima y Vera
Cruz, donde se venera la famosa “Cruz de Caravaca”,
reliquia de la Pasión. Y en Valencia nos acercaremos a
la Catedral donde se expone el santo Grial, que según
una tradición fue usado por el Señor en la Última Cena.
También

saludaremos

Desamparados

“la

a

la

Geperudeta”,

Virgen

de

patrona

los
de

Valencia. Y, por último iremos al acuarium más grande
de Europa, el Oceanogràfic. El precio es de 270
(incluye autocar, hotel, pensión y entradas).
Para más información podéis contactar con
Matilde García.

HORARIO
AGOSTO/SEPTIEMBRE
SANTA MISA

HORARI AGOST/SETEMBRE
SANTA MISSA

SÁBADO: 19:30h.
DOMINGO Y FESTIVOS:
10:00h / 12:00h.
LABORABLES: 19:00h.
(sábado 9:00h.)

DISSABTE: 19:30h.
DIUMENGE I FESTIUS:
10:00h. / 12:00h.
FEINERS: 19:00h.
(dissabte 9:00h.)

OBRES
Durant la segona quinzena del mes d’agost els
operaris estaran pintant les zones a on s’han reparat les
esquerdes i enllestint la sagristia. La previsió és que el
primer cap de setmana de setembre es retiri la bastida
de l’altar.
AGENDA AGOST
Dimecres 24: Apòstol St. Bartomeu.
Dissabte 27: Sta. Mònica.
Diumenge 28: St. Agustí, bisbe i Doctor de l'Església.
Dilluns 29: Martiri de St. Joan Baptista.
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dijous 18: 19:00h. Antonet Vives Remolins. Dimecres 24:
19:00h. Doria Alfaro de Hinostroza. Divendres 26: Andrés
Hernández Pelegrín. Diumenge 4 setembre: 10:00h.
Ramon Mariné, pvre. Dimecres 7 setembre: Missa
exequial per Rosa Prados de la Rosa.

