FULL INFORMATIU

Any XII - Núm. 24
14 maig 2017
Diumenge V
de Pasqua
Plaça de l’església 1
08970 Sant Joan Despí
933730216
santjoan662@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiasantjoandespi.com

Bisbat de St. Feliu de Llobregat

NOMENAMENTS PARROQUIALS
El vicari general de la diòcesi, mn. Domingo, va assistir
dijous passat a la reunió del nostre consell pastoral per
comunicar oficialment els canvis de sacerdots. Va
informar de la decisió del sr. Bisbe d’enviar-me a Molins
de Rei, com a rector de les parròquies de Sant Miquel
Arcàngel, Sant Bartomeu de la Quadra i Santa Creu
d'OIorda, amb els seus centres de culte.

Mn. Joan Manuel s’incorporarà com a vicari a la
parròquia de sta. Maria de Castelldefels, seguint amb la
seva responsabilitat de Notari del Bisbat.
El nou rector de Sant Joan Baptista serà mn. Ricard
Hernández, que actualment exerceix el seu ministeri a
les parròquies de Castellbisbal i El Papiol.
Els sacerdots no som propietaris de les parròquies, ni
menys encara de les “ànimes”, això és, de la vida de les
persones. Som enviats pel Senyor al vostre servei. I si ara
el Bisbe considera oportú que vagi a servir a un altre
indret, ho faig amb la mateixa disponibilitat amb què
vaig arribar a Sant Joan Despí el 29 de setembre del
2007. De fet, ni propietari sóc de la meva vida per
quedar-me o anar on vulgui, l’he entregada al Senyor, i
l’Església a través del Bisbe en disposa. I puc dir que per
a mi, aquests anys a Sant Joan han estat un regal!
Els canvis tindran lloc a l’estiu, per tant, les activitats
parroquials segueixen tal com estan previstes fins a final
de curs.
Acudim amb més insistència a la intercessió de Maria.
Mare de Déu del Bon viatge, pregueu per nosaltres!
Mn. Vicenç, el vostre rector

REPARACIÓ TEULADA
Des de fa uns dies els operaris ja estan treballant per
reparar els desperfectes de la teulada que dóna al
carrer Verdaguer. L’espai afectat es troba entre la
volta de la sagristia i la teulada exterior. Aquesta zona
està configurada per tot un entramat d’arcs construït
de manera artesanal amb maons, al igual que les
golfes que hi ha dalt el cor. Un d’aquests arcs és el que
ha cedit, però n’hi ha més de malmesos. Així, seguint
indicacions de l’arquitecte, s’està actuant per reparar
uns i reforçar els altres.
L’imprevist ve donat perquè les golfes de la sagristia, a
diferència de les que hi ha a sobre el cor, són un espai
tancat, sense accés. El fet de reparar la volta de la
sagristia l’estiu passat, fa que ara donem gràcies a Déu
perquè no hi ha hagut cap dany personal.
El consell d’economia de la parròquia està gestionant
des del començament aquesta intervenció i el consell
pastoral parroquial ha estat convenientment informat.
El pressupost per aquesta intervenció d’urgència és de
28369€.
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MATRIMONIO
El próximo 20 de Mayo a las 13h. José Antonio Mulero y
María Gabina recibirán el sacramento del matrimonio.

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
El sacramento de la Unción ayuda para la enfermedad
o la vejez. El próximo domingo lo recibiran las personas
que lo hayan solicitado en el despacho parroquial.
AGENDA
Dijous 18: de 19:40h. a 21:00h. Recés per a Homes.
Dissabte 20: club Espurna. Sortida a Port aventura.

INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 15: 19:00h. Difunts família Esteller Busé. Dimarts
16: 7:15h./19:00h. Dimecres 17: 19:00h. Missa exequial
per José Moreno Rodríguez. Dijous 18: 7:15h./19:00h.
Divendres 19: 19:00h. Erica Freytag. Dissabte 20:
9:00h./19:30h. Difunts família Pallarés Dot. Diumenge 21:
10:00h./11:00h./12:00h. pels feligresos /17:30h. Hospital
St. Joan Despí.

