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  JESUCRIST ÉS EL ROSTRE 
DE LA MISERICÒRDIA DEL PARE

 

“El  misteri  de la fe cristiana sembla trobar la seva 

síntesi en aquesta paraula. Ella s’ha tornat viva, visible i 

ha assolit el seu cimal en Jesús de Natzaret. El Pare, «ric 

en misericòrdia» (Ef 2,4), després d’haver revelat el seu 

nom a Moisès com a «Déu compassiu i  misericordiós, 

lent  per  al  càstig,  fidel  en  l’amor»  (Ex  34,6)...  en  la 

«plenitud del temps” (Ga 4,4)... envià el seu Fill nascut 

de la  Verge Maria per revelar-nos de manera definitiva 

el seu amor”. (Papa Francesc)
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NOTICIAS DE CÀRITAS SANT JOAN DESPÍ

Este sábado 12 de Diciembre tiene lugar la cena de 

celebración de Navidad de Càritas  parroquial.  Cada 

uno de los voluntarios colabora trayendo un plato para 

la cena, que se comparte con las personas atendidas 

que acuden con sus familias. Todos están invitados a la 

Santa  Misa  que  se  celebra  a  las  19:30h.  para  dar 

gracias a Dios y, una vez finalizada, pasamos a la cena 

en el  local  parroquial.  Creemos que es  un  momento 

especial en el que compartimos de manera gozosa la 

llegada  del  Niño  Dios.  La  hora  de  los  postres  es  un 

momento propicio para entonar villancicos.

MERCADILLO DISSABTE 19 DESEMBRE PLAÇA ERMITA

Aquesta iniciativa per recollir fons per les obres de 

l’església es realitzarà de 10:00h. a 19:00h.

Recordeu que podeu portar els  diferents objectes 

dilluns i dijous de 17:00h. a 19:00h. al local parroquial.

Des  de  la  parròquia  agraïm  les  facilitats  de 

l’Ajuntament per dur-la a terme.



ACTIVITATS  DE NADAL

- PESSEBRE.  Com  cada  any  el  sr.  Ramón  ha 

confeccionat  un magnífic pessebre a l’interior  de 

l’església. També es pot admirar un diorama cedit 

per  la  família  d’en  Joan  Mestres.  El  pessebre  es 

beneeix  aquest  mateix  dissabte a la Missa de les 

19:30h. 

- BENEDICCIÓ D’IMATGES  DEL  NEN JESÚS.  Els  infants 

poden portar la figureta del pessebre de casa seva 

per beneir-la el proper diumenge dia 20 a la Missa 

de les 11:00h. i recollir també la llum de Nadal.

- LLUM  DE  NADAL.  El  grup  de  confirmació  recull 

aquest  diumenge  la  llum de  Nadal  provinent  de 

Betlem  que  arriba  a  St.  Boi.  Durant  la  setmana 

quedarà instal·lada a la parròquia.

- NADALES A LA RESIDÈNCIA SOPHOS. Els voluntaris de 

la  parròquia  que  visiten  la  gent  gran  aniran  a 

cantar divendres 18 de desembre a les 16:00h.

- PESSEBRE  VIVENT.  Els  infants  del  club  espurna  i  la 

catequesi el representaran el proper diumenge 20 

al  jardí  parroquial.  (matí  13:00h  i  13:30h./  tarda 

18:00h i 18:30h.)



CITAS Y PENSAMIENTOS DE LOS PAPAS 

SOBRE LA MISERICORDIA

La misericordia es el vestido de luz que el Señor nos 

ha dado en el bautismo. No debemos dejar que esta 

luz se apague; al contrario, debe aumentar en nosotros 

cada día para llevar al mundo la buena nueva de Dios 

(Homilía, 15 de abril).                   

   Benedicto XVI

AGENDA

Dilluns 14: de 19:30h. a 20:30h. Reunió grup de Litúrgia.

Dimecres 16:  21:00h. Junta de Càritas.

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

INTENCIONS de la STA. MISSA

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

16:  19:00h.  Dijous  17:  7:15h  /  19:00h.  Divendres  18: 

19:00h.  Dissabte  19:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge  20: 

10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital 

St. Joan Despí.


