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AVUI, DOMUND 2015:  AMB EL LEMA
MISSIONERS DE LA MISERICÒRDIA 

Són  aquells  que,  en  l’Església  en  sortida,  saben 

avançar-se sense por i  anar a l’encontre de tots per 

mostrar-los el Déu proper, provident i sant. Amb la seva 

vida d’entrega al Senyor, servint als homes i anunciant-

los la joia del perdó, revelen el misteri de l’amor diví en 

plenitud. Per mitjà d’ells, la Misericòrdia de Déu arriba a 

la ment i al cor de cada persona. 

La misericòrdia és la identitat  de Déu, resplendor 

de l’omnipotència, que es dóna tot Ell per oferir-nos la 

salvació.  

http://www.parroquiasantjoandespi.com/
mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat


GRAN RECAPTE DEL BANC D’ALIMENTS

El  Gran  Recapte  es  possible  gràcies  a  la 

col·laboració  desinteressada  de  milers  de  ciutadans 

que  dediquen  el  seu  temps,  durant  un  cap  de 

setmana al  Banc dels  Aliments.  L'any passat  van ser 

23.000 voluntaris en tot Catalunya i enguany l'objectiu 

son  25.000.  Si  voleu  podeu  formalitzar  la  vostra 

inscripció a través de Càritas parroquial.  La recollida 

serà els dies 27 i 28 de novembre.

EL AMOR MATRIMONIAL

Mantener vivo el amor inicial supone esforzarse por 

conquistar día a día al otro cónyuge, mediante tantos 

detalles de cariño vividos con sacrificio. En ese sentido, 

resulta  imprescindible  aprovechar  las  situaciones 

cotidianas, buscando darles tonalidades nuevas: saber 

contar  con  el  otro  (en  la  educación  de  los  hijos, 

hablando  sobre  posibles  gastos  extraordinarios, 

planificando  juntos  las  vacaciones  o  un  posible 

cambio  de  trabajo,  etc.),  preocuparse  por  su 

descanso, adelantarse a lo que se sabe que le gusta. 

Lógicamente,  también  hay  que  aprender  a  pedir 

perdón  y  a  perdonar,  así  como  a  no  reprochar



acciones o modos de ser: incluso cuando algo parece 

no ir bien, se puede manifestar el cariño a la hora de 

decirlo y hablar sobre el problema, más que imponer 

una  solución.  Hay  que  saber  también  que  en 

ocasiones los problemas se resuelven en la intimidad 

de las conversaciones entre los esposos.

48H OPEN HOUSE BCN

El  cap  de  setmana  del  24-25  d’octubre  té  lloc 

aquest  festival  d’arquitectura  de  Barcelona  que 

enguany  inclou  com  a  ciutat  convidada  Sant  Joan 

Despí.  Per aquest motiu hi haurà uns itineraris  guiats i 

activitats que tenen com a finalitat valorar el patrimoni 

arquitectònic de Sant Joan Despí. Els organitzadors ens 

han demanat la nostra col·laboració per tal d’obrir les 

portes del temple parroquial i de l’ermita de la Mare de 

Déu del Bon viatge perquè puguin ser visitats.

Hi  ha  2  itineraris  (són  dissabte  tarda  i  diumenge 

matí): A) parròquia, can Negre, casa Rovira, torre Jujol i 

altres.  B)  ermita  Mare  de  Déu,  biblioteca  Mercè 

Rodoreda, can Po Cardona, restaurant Follia i altres.

Per inscriure’s als itineraris: 

                   tel. 933737363/cannegre@sjdespi.net



COL·LECTA 1er. de mes:  204,09   €.
Gràcies per la vostra generositat!

CLUB INFANTIL ESPURNA

Atenció!!  Hi  ha  hagut  una  modificació  en  el 

calendari:  el  primer  dia  del  club  serà  dissabte  7  de 

novembre a les 11:00h.  

AGENDA

Dijous 22:  St. Joan Pau II, Papa.

Divendres 23: a les 11:00h. Missa a la residència Sophos.

Dissabte  24:  a  les 11:00h. reunió  de  formació  per 

matrimonis.

Dissabte 24: St. Antoni Mª Claret, bisbe.

Diumenge 25: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com

cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau. 

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns  19:  19:00h.  Agustí,  Agustina,  Francesc,  Carme, 

Yolanda. Dimarts 20: 7:15/ 19:00h.  Dimecres 21: 19:00h. 

Missa  exequial  per  Ángeles  Vega  Villalba,  José  Ruiz 

Bujet.  Dijous  22:  7:15h  /  19:00h.  Divendres  23:  19:00h. 

Dissabte 24:  9:00h.  /  19:30h.   Diumenge 25:  10:00h.  / 

11:00h. / 12:00h. / 17:30h. Hospital St. Joan Despí.


