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DIA SEMINARI 2016

Enguany, celebrem el dia del Seminari 

aquest diumenge 13 de març, perquè 

el diumenge més proper a sant Josep 

és Rams. “Enviats a reconciliar” és el 

lema d'aquesta Campanya. Ens recorda que els joves 

que  entren  al  Seminari  es  preparen  per  mostrar  la 

misericòrdia  de  Déu,  de  manera  especial  en  el 

sagrament de la reconciliació, acollint els fidels com el 

pare  de  la  paràbola  del  fill  pròdig.  Resem  per  les 

vocacions sacerdotals! i també podem oferir el nostre 

donatiu.
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SORTIDA ARXIPRESTAL

El  proper  dissabte  9  d’abril  les  parròquies  de 

l’arxiprestat  tindrem  el  pelegrinatge  jubilar  a  Reus. 

Anirem a rebre el do de la indulgència al santuari de la 

Mare  de  Déu  de  Misericòrdia.  Hi  participarem  a 

l’Eucaristia presidida per mons. Agustí Cortés. La sortida 

serà a les 8:30h. i la tornada a les 18:00h. I el preu és de 

30€ (inclou autocar, esmorzar i dinar).

VINE I VEURÀS

Divendres 18 de març a les 21:00h. a l’ermita de la 

Mare  de  Déu del  Bon  viatge hi  haurà  una sessió  de 

pregària contemplant el camí de la creu del Senyor (via 

crucis).

OBRES AL JUNY 
Si  Déu  vol,  a  finals  de  juny  començarem  la 

reparació de les esquerdes de l’església parroquial. La 

rehabilitació s’ha dividit en 3 fases perquè es pugui dur 

a terme a mida que obtinguem els recursos econòmics. 

El cost total previst és de 248.639€. Actualment, tenim 

estalviat  72.975€.

Durant la primera fase es reformarà la sagristia i el 

sostre  de  l’altar  major.  Aquesta  actuació  té  un  cost 

previst de 68.639,21€. 



Cal  tenir  en  compte  que  durant  l’estiu  l’església 

romandrà tancada, des de passat  Festa Major  fins  al 

setembre.  Les  celebracions  dels  dies  feiners  seran  a 

l’ermita de la Mare de Déu del Bon viatge. 

Més  endavant,  donarem  una  informació  més 

detallada.  També  teniu  a  la  vostra  disposició  els 

membres  del  consell  d’assumptes  econòmics  de  la 

parròquia (Roman Adillón, Manel Febrer, Ángel Heredia, 

Emilio  Pérez,  rector).  I  sobretot  resem  per  aquesta 

iniciativa!

MEDITAR EN SILENCI EN L’ANY DE LA MISERICÒRDIA

Tots  necessitem  un  temps  generós  i  tranquil  per 

aturar-nos,  un  espai  de  silenci  per  retrobar-  nos  a 

nosaltres mateixos i preguntar-nos per què fem les coses 

de  cada  dia,  què  és  el  que  ens  mou,...  Temps  per 

deixar-nos mirar per l’amor misericordiós del Senyor. La 

parròquia ofereix aquesta possibilitat de sortir del ritme 

diari durant un cap de setmana del mes de MAIG des 

del DIVENDRES 6 (vespre) fins el DIUMENGE 8 (migdia) a 

la casa d’espiritualitat de Tiana. L’activitat va adreçada 

a dones i el preu és de 115€ (pensió completa). 



LOS LIBROS DE LA BIBLIA

La  próxima  sesión  de  catequesis  de  adultos 

pretende explicar  cuáles  son los  libros  que forman la 

Biblia  y  una  visión  general  de  su  composición. 

Igualmente se explicarán las diferencias respecto a la 

Biblia hebrea y la de nuestros hermanos protestantes. 

Será este martes 15 a las 19:30h. en el local parroquial. 

Se recomienda traer la Biblia de casa.

LA COL·LECTA D'AVUI SERÀ PER: 
DIA SEMINARI

AGENDA

Dilluns 14: a les 19:30h. Reunió grup de litúrgia

Dijous 17: de 19:40h. a 21:00h. Recés per a homes.

Divendres 18: a les 18:00h. Via Crucis.                   

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns  14:  19:00h.  Dimarts  15:  7:15h./  19:00h.  Josep 

Mariné, pvre. i  Maria Gres. Dimecres 16: 19:00h. Missa 

exequial  per  Dijous  17:  7:15h./19:00h.  Joan  Babot 

Mestres (cal Pi). Divendres 18: 19:00h. Acció de gràcies 

a sant  Salvador  d’Horta.  Dissabte 19:  9:00h.  /  19:30h. 

José  María  Gómez.  Diumenge  20  10:00h.  /  11:00h./ 

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


