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St. PARE FRANCESC
Extracte Audiència Gral. (Plaça St. Pere 3-6-2015)
Com a cristians hem de ser sempre més propers a
les famílies que es troben enmig de la prova de la
pobresa. Penseu, tots vosaltres coneixeu algú: pares,
mares sense feina… i la família pateix, els llaços
s’afebleixen. És trist això. De fet, la misèria social colpeja
la família i sovint la destrueix. La falta o la pèrdua de la
feina, o la seva greu precarietat, pesen sobre la vida
familiar, posant en tensió les relacions. Les condicions
de vida en els barris més desfavorits, amb problemes

d’habitatge i de transport, com potser amb la reducció
dels serveis socials, sanitaris i escolars, causen posteriors
dificultats. (...) Cuideu les famílies, cuideu l’afecte, quan
la misèria posa a prova les famílies!(...).
L’Església és mare, i no pot oblidar mai aquest drama
dels seus fills.(…) Fa falta pregària i acció. Preguem
intensament al Senyor, que ens sacsegi, per fer que les
nostres famílies cristianes siguin protagonistes d’aquesta
revolució de la proximitat familiar, que ara ens és tan
necessària! (...). I no oblidem que el judici dels
necessitats, dels petits i dels pobres precedeix el judici
de Déu (Mt 25,31-46). No oblidem això i fem tot el
possible per ajudar a les famílies a sortir endavant en la
prova de la pobresa i de la misèria que colpegen els
afectes i els lligams familiars.
WEB PARROQUIA
Os informamos de que la página web de nuestra
parroquia ha sido actualizada y podéis acceder a ella
en la dirección:

www.parroquiasantjoandespi.com

COL·LECTA PROPER DIUMENGE 21
PER CÀRITAS NEPAL

PELEGRINATGE AL CASTELL DE XAVIER
Amb motiu de l’any dedicat a la vida consagrada
la parròquia organitza un viatge a Navarra (11-13
setembre) seguint les petjades de sant Francesc Xavier.
Visitarem el castell de Xavier, on va néixer aquest jesuïta
universal i Pamplona a on va ser ferit de guerra. També
visitarem el monestir benedictí de Leyre. Més informació
al despatx parroquial. El preu és de 222 euros.

SOPAR PARROQUIAL
Dissabte 27 de juny tindrem el sopar de Festa major
de la parròquia al jardí a les 20:30h. Reserveu la data a
la vostra agenda!
En aquest any dedicat a la vida consagrada
comptarem amb la presència del P. José María Carod de l’orde mercedària- encarregat de la pastoral a les
presons que presidirà la Missa de les 19:30h. En el sopar
ens explicarà el carisma de l’Orde de la Mercè així com
la seva experiència amb les persones empresonades.
Cadascú es porta el seu sopar i la parròquia posarà
la coca i el cava, aigua i cafè. Cal apuntar-se a la
sagristia per fer la previsió de taules i cadires.

SANTA TERESA NOS DICE:
"¿Quien no temerá habiendo gastado parte de la vida
en no amar a su Dios? ".
PENSAMIENTOS
Dios no tiene teléfono, pero me confieso con Él. No
está en Facebook, pero es mi amigo. No usa Twitter,
pero soy su seguidor....
AGENDA
Dilluns 15: de 19:30h. a 20:30h. Reunió grup de Litúrgia.
Dilluns 15: de 20:30h. a 21:30h. Reunió Càritas.
Dimarts 16: de 20:30h. a 21:30h. Catequesi d'adults.
Dijous 18: de 19:40h. a 21:00h. recés d’homes.
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 15: 19:00h. Dimarts 16: 7:15h./19:00h. Dimecres
17: 19:00h. Missa exequial per Dolores Vázquez Lameiro.
Dijous 18: 7:15h./19:00h. Divendres 19: 19:00h. Dissabte
20: 9:00h. / 19:30h. Difunts família Pascual Bergalló.
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