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A L'ESTIU ESGLÉSIA TANCADA: 

 MISSA AL FOMENT I A L'ERMITA 

 

      Degut a les obres de rehabilitació de la parròquia, 

aquesta romandrà tancada els mesos de juliol, agost i 

setembre.  

    Feta la petició corresponent a la Junta, el Foment 

Cultural i Artístic de Sant Joan Despí obrirà les seves 

portes per la Missa parroquial de diumenge (i vigília de 

dissabte). La celebració eucarística serà a la sala 

d’actes del primer pis (hi ha ascensor per accedir). 

 

mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat


 

     Cal recordar que l’edifici del Foment es troba al 

carrer Major 54, cantonada Baltasar d’Espanya, a 5 

minuts a peu de la parròquia. La parròquia agraeix a la 

Junta del Foment, així com als seus socis, aquest gest 

per tal que la comunitat parroquial pugui celebrar el 

culte mentre durin les obres. 

     Els dies feiners la Missa se celebrarà a l'ermita de la 

Mare de Déu del Bon viatge. 

    

OBRAS 
 

 Este próximo lunes comenzarán los trabajos de 

instalación del andamio que cubrirá toda la nave 

central y parte de los laterales. Es de justicia reconocer 

el gran servicio que estos días prestan las voluntarias 

de limpieza. 

Compte corrent La Caixa per les OBRES PARRÒQUIA:  

ES71 2100 0291 3702 0024 7778 

 

HORARIO JULIO-AGOSTO-

SETIEMBRE 

SANTA MISA 

HORARI JULIOL-AGOST-

SETEMBRE 

SANTA MISSA 

 

SÁBADO Y VIGILAS: 19:30h. DISSABTE I VIGÍLIES: 19:30h. 

 DOMINGO Y FESTIVOS:11:00h. DIUMENGE I FESTIUS:11:00h. 

LABORABLES: 19:00h.  

               

FEINERS: 19:00h.  
                

 

  



 

A l’Hospital Moisès Broggi la sta. Missa és el diumenge i els 

festius a les 17:30h., durant juliol i agost i setembre.  

 Durant l’estiu no hi haurà Missa els dissabtes pel matí, 

ni l’adoració al Santíssim, els recessos, catequesi, etc...

 A l'estiu reduïm els serveis de la parròquia, donat que 

sou bastants els que marxeu fora i, enguany, també per 

facilitar els canvis de parròquia dels mossens.  

 Gràcies per la vostra comprensió! 

 

PARAULES DE COMIAT de Mn. Joan Manuel Serra i Oller 

 

Els anys que he estat amb vosaltres, convivint a la 

rectoria amb Mn. Vicenç i els seus pares, han estat una 

benedicció del cel. 

Ja sabeu que la meva dedicació fonamental és la 

Notaria de qüestions administratives matrimonials, a la 

Cúria diocesana del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 

Des de fa tres anys, també formo part del Tribunal 

Eclesiàstic. De manera que a la parròquia ajudo en el 

que puc. A més, aquest darrer any hem hagut d’auxiliar 

la Parròquia de Sitges i per això m’heu vist menys encara. 

La celebració de la missa vespertina a la sala 

multiconfessional de l’Hospital Moisès Broggi, també ha 

estat una benedicció per a mi, i potser continuaré 

celebrant-la, tot i marxar també cap a Molins de Rei, i El 

Papiol.  

De l’Hospital en dic “el món del dolor”. I els sacerdots 

marians, sempre  que  ens  donen l’oportunitat, aprofitem 

 



 

 per recordar que des del cel ens arriba un Crit d’Auxili: 

oracions i sacrificis oferts amb molta fe i amor, per ajudar 

a la conversió dels pecadors, perquè no vagin a parar a 

l’infern sinó al Cel. Al Cel on el Pare Etern ens hi espera 

amb els braços oberts. 

De manera que, a reveure, i si no ens tornem a veure 

aquí a la terra, ens veiem, al cel, i que cadascú de 

vosaltres ajudi a portar-hi un milió d’amics i amigues. 

http://mossenjoan.com/index_JMSO.html 

 

PROPER DIUMENGE 1r de MES  COL·LECTA 

Per les reparacions de les esquerdes de l’església. 

 

 AGENDA  

 

Dijous 29: solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, apòstols. 

Dissabte 1:  a  les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte de mes  

a l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge.  

A les 21:00h. Sopar parroquial de Festa major. 
 

INTENCIONS STA. MISSA 

 

Dilluns 26: 19:00h.  Missa de sant Josepmaria Escrivà. 

Dimarts 27: 7:15h./19:00h. Missa pels difunts de Sant Joan 

Despí. Dimecres 28: 19:00h. Missa exequial per Elies 

Mestres Pey. Dijous 29: 7:15h./19:00h. Divendres 30: 

19:00h. Dissabte 1: 9:00h./19:30h. Diumenge 2: 11:00h. 

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