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DEL MISSATGE  URBI  ET  ORBI  

 PASQUA  2017

      En tota època de la història, el Pastor Ressuscitat no

es cansa de buscar-nos a nosaltres, els  seus germans

perduts en els deserts del món. I amb els signes de la

Passió -les ferides del seu amor misericordiós- ens atreu

cap al seu camí, el  camí de la vida. També avui, ell

pren sobre les seves espatlles a tants germans nostres

oprimits per tantes classes de mal.

      El Pastor Ressuscitat va a buscar qui està perdut en

els laberints de la solitud i de la marginació; va a la 
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seva trobada mitjançant germans i germanes que saben

acostar-se a aquestes persones amb respecte i tendresa

i els fer sentir la seva veu, una veu que no s'oblida, que

els convoca de nou a l'amistat amb Déu.

     Aquest  any  els  cristians  de  totes  les  confessions

celebrem junts la Pasqua. Ressona així a una sola veu en

tota la terra l'anunci més bonic: «Realment el Senyor ha

ressuscitat». Ell, que ha vençut les tenebres del pecat i de

la mort, doni pau als nostres dies. Feliç Pasqua.

   VENEZUELA   
              

En plena procesión del Nazareno de San Pablo en la

Basílica  Santa  Teresa,  grupos  chavistas  agredieron  al

arzobispo  de  Caracas.  La  situación  generó  una

estampida de feligreses.

     El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savina

afirma que el conflicto político que atraviesa Venezuela

debe ser resuelto inmediatamente por el “mundo civil“,

descartando absolutamente todo acto de violencia y

hace  un  llamado  a  la  serenidad  para  que  la

confrontación  entre  los  venezolanos  se  resuelva  de

manera pacífica. Recemos por esta intención!

PROPER DIUMENGE 1r de MES  COL·LECTA
 Per les reparacions de les esquerdes de l’església



          CAMPAÑA XTANTOS 2017                  

Coincidiendo  con  el  periodo  del  impuesto  de  la

Renta, la Iglesia católica lanza la campaña “Portantos”

para contribuir al sostenimiento de su labor.

Para ello hay que recordar que es  posible marcar

con una X las dos casillas que figuran en el formulario de

la declaración del impuesto sobre la Renta. En ese caso

se  destinará  un  0,7%  de  sus  impuestos  a  la  Iglesia

Católica  y  0,7%  a  Otros  Fines  Sociales.  Sin  que  esto

suponga que tengamos que pagar más impuestos. 

          MES DE MARIA                  

Per  la  Natura,  maig  és  el  temps  de la  primavera,

quan les flos despunten i, per la litúrgia maig va unit al

temps de Pasqua de Resurrecció.

I,  encara,  la  devoció popular  combina el  mes de

maig  amb  la  veneració  a  Maria.  Ella  és  la  flor  més

bonica apareguda quan Déu enviant el seu Fill regala al

món  una  nova  primavera.  Obsequiem  a  Maria  amb

algun gest concret, sigui una romeria, el res del Rosari, el

Regina coeli, jaculatòries...



          BODAS DE ORO                  
El próximo sábado 6 de Mayo los esposos Vicente

Guinot y Maricarmen Gómez celebran 50 años de vida

matrimonial.  Les  felicitamos  y  encomendamos  a  la

intercesión de la Virgen.

COL·LECTA es van recollir

Col·lecta 1r de mes abril: 536,57€ 

Col·lecta dijous sant (càritas parroquial): 156,5€€

Col·lecta divendres sant (terra santa): 158,06€

Ciris monument 273€/Ciris processó 117,7€

                        Gràcies per la vostra generositat !

AGENDA

             Divendres 5:  de 19:30h.-23:00h. Exposició del Santíssim.

 Dissabte 6: a  les 9:00h.  Sta. Missa 1er dissabte

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

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns  1:  19:00h.  Dimarts  2:  7:15h./19:00h.  Antonio

Maeso  i  familiars  difunts.  Dimecres  3:  19:00h.  Missa

exequial  per  Eulàlia  Bosch  Busquets.  Dijous  4:

7:15h./19:00h.  Divendres  5:  19:00h.  Dissabte  6:

9:00h./19:30h. Diumenge 7: 10:00h./11:00h./12:00h. pels

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


