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EL COS I LA SANG DEL SENYOR 

CORPUS CHRISTI 

 

Hi ha una dita popular que diu: Tres dijous hi ha l'any 

que llueixen més que el sol: Dijous Sant, Corpus Christi i 

el dia de l'Ascensió. Tot i que a casa nostra la 

celebració d’aquestes festes passa al diumenge, 

degut a que el dijous és dia feiner, excepte Dijous sant.  

Juliana de Mont Cornillón, priora de l'abadia de 

Cornillón a Bèlgica, va ser la impulsora de la 

celebració d’aquesta festa en honor de la presència 

real de Jesús a l’Eucaristia. 
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 Ella va pertànyer a un moviment eucarístic de finals 

del segle XIII, que va donar origen a diversos costums 

eucarístics com l'exposició i benedicció amb el 

Santíssim Sagrament i la festa del Corpus Christi.  

 

PEREGRINACIÓN DE CÀRITAS SANT JOAN DESPÍ 

  

El próximo domingo 5 de Junio por la tarde Càritas de 

nuestra parroquia celebrarà el jubileo de la 

misericòrdia con una peregrinación a la Catedral de 

Sant Feliu. Será una oportunidad para pasar la Puerta 

santa y recibir el don de la indulgencia jubilar.  

 

MARE DE DÉU DEL BON VIATGE 

  

Aquest dimarts 31, festa de la Visitació de la Mare de 

Déu a la seva cosina Elisabeth celebrem la nostra 

advocació de la Mare de Déu del Bon viatge. Maria 

duent a les seves entranyes el Fill de Déu empren un 

viatge des de Natzaret fins a les muntanyes d’Ain 

Karem per ajudar Elisabeth que espera el naixement 

del seu fill Joan Baptista. Aquest dia celebrarem 

l’Eucaristia a l’ermita (a les 7.15h. i a les 19:00h.) 



 

 ELS REFUGIATS 

 

- Les entitats d'acció social de l'Església que treballen 

amb refugiats i migrants -Càritas, CONFER, el Sector 

Social de la Companyia de Jesús i Justícia i Pau- van 

enviar, el 3 de maig, una carta als eurodiputats 

espanyols, denunciant l'acord entre la UE i Turquia, la 

vulneració dels drets que significa per les persones 

refugiades i el fet que aquesta qüestió no s'hagi 

debatut en el Parlament Europeu. 

- El parlament de Catalunya, va aprovar el 5 de maig 

una moció, en que es comprometia a acollir un 

mínim de 4.500 persones refugiades en els propers 

dos anys, així com denunciava la vulneració dels 

drets humans que suposa l'acord entre UE i Turquia. 

- Els bisbes de les diòcesis de Catalunya van fer 

pública una nota el passat mes de març a on diuen 

“els bisbes de Catalunya volem fer una crida a la 

societat catalana a continuar mobilitzant-se i a 

treballar en favor de l’acollida i integració dels 

refugiats i també de tots aquells que, per raons 

econòmiques o altres dificultats, arriben al nostre país 

amb el desig de poder emprendre una vida millor. I 



oferim de nou la màxima col·laboració de l’Església 

per a fer-ho possible”.  

 

 

 AGENDA 

 

Dijous 2: 19:30h. lectio divina per a dones 

Divendres 3: solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. Sta. 

Missa a les 19h. 

de 19:30h. a 23:00h.  Adoració al Santíssim. 

Dissabte 4: memoria litúrgica del Immaculat Cor de 

Maria. Sta. Missa a les 9:00h. a l’ermita de la Mare de 

Déu del Bon viatge. 

Diumenge 5: a les 12:00h. xerrada sobre la persecució 

dels cristians i l’islamisme radical a càrrec d’Ariadna 

Blancol al Local parroquial. 

 
 

INTENCIONS  STA. MISSA 

 

Dilluns 30 maig : 19:00h. Dimarts 31: 7:15h./ 19:00h. 

Dimecres 1juny: 19:00h. Missa exequial per Concepción 

Parra Cuerda. Dijous 2: 7:15h./19:00h. Agustí Ravell 

Camps. Divendres 3: 19:00h. Dissabte 4: 9:00h. / 19:30h.   

Diumenge 15: 10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels feligresos./ 

17:30h. Hospital St. Joan Despí. 


