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DESÈ ANIVERSARI DE LA DIÒCESI

El diumenge 17 de maig el sr. Bisbe presidirà l’Eucaristia 

a Montserrat amb motiu dels 10 anys de vida del bisbat 

de Sant Feliu  de Llobregat.  Serà llavors  que es faran 

públiques les conclusions de l’enquesta que es va fer a 

totes les parròquies sobre la vida diocesana. A la nostra 

parròquia ho va treballar el consell pastoral. 

En el moment de les ofrenes es presentarà l’escut del 

bisbat perquè sigui  col·locat al  tron de la Moreneta. 

Doncs,  fins  aleshores,  només  hi  havia  els  escuts  dels 

bisbats antics.



Per  facilitar  l’anada,  les  parròquies  del  nostre 

arxiprestat organitzem un autocar. Un sortirà a les 9h. 

del matí, per qui vulgui passar el dia a Montserrat, i un 

altre  sortirà  a  les  15h.  per  anar  directament  a 

l’Eucaristia.  La  tornada  serà  després  de  vespres. 

Depenent  del  nombre  de  persones  ja  s’avisarà  des 

d’on surten els autocars i l’hora exacta. El preu és de 10 

euros.

“ERA A LA PRESÓ, I VINGUÉREU A VEURE'M” (Mt 25, 36)

Amb un grup de joves anirem dissabte 9 de maig a 

jugar  un  partit  amb  reclusos  joves  del  centre 

penitenciari de Quatre camins (La Roca del Vallès).  

MAYO MES DEDICADO A LA VIRGEN MARÍA

Mayo es el mes que la Iglesia Universal dedica a la 

Madre  de Dios,  la  Bienaventurada Virgen  María.  Este 

tiempo es una oportunidad para renovar el  amor de 

todos los bautizados hacia la Mujer que Dios desde la 

eternidad escogió para nacer y dejarse cuidar por Ella.

La Santísima Virgen María es por siempre la Reina 

del  Cielo  y  de  la  Tierra,  no  hay  santidad  sin  María 

porque toda Ella lleva a Cristo.



Los cristianos, que queremos estar siempre cerca de 

María, le podemos ofrecer algo especial durante el mes 

de mayo: romerías, visitas a alguna iglesia dedicada a 

la Virgen, pequeños sacrificios en su honor, ofrecimiento 

del estudio o del trabajo bien acabado o el rezo más 

atento del Santo Rosario. 

PRIMERES COMUNIONS

Les cerimònies seran: el dissabte 23 de maig a les 

18:00h. I els diumenges 24 i 31 de maig a les 12:00h. 

Aquests dies l’església s’omplirà per rebre les famílies 

d’aquests  infants,  resem  perquè  pares  i  infants 

descobreixin la suavitat de l’amor de Jesús i  desitgin 

rebre’l cada diumenge.

 SANTA TERESA NOS DICE:

"Use  siempre  hacer  muchos  actos  de amor,  porque 

encienden y enternecen el alma. "

AVÍS IMPORTANT

Diumenge 10 de maig la Missa de les 12h. començarà 

15 minuts abans degut a la celebració dels Tres Tombs.



BENEDICCIÓ DELS ANIMALS

El proper diumenge 10 de maig a les 12:45h. tindrà lloc 

a la plaça de l’església la benedicció dels animals i la 

rua  de la  XVIII  trobada nacional  dels  Tres  tombs.  Hi 

participarà un carro amb infants de la catequesi.

 

AGENDA

Dimarts 5: de 20:30h. a 21:30h. Catequesi d'adults.

Dijous 7: de 19:30h. a 20:30h.  Recés dones.

Divendres  8:  a  les  11:00h.  Sta.  Missa  a  la  residència 

Sophos.     de 19:40h. a 23:30h. Exposició del Santíssim.

Dissabte 9:  de 22:00h. a 23:00h. Oració d'adoració per a 

dones a l'església.

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 4: 19:00h.  Dimarts 5:  7:15h./19:00h.  Dimecres 6 

19:00h.  Missa  exequial  per  Juana  García  Medina  i 

Armando  Perales  Balcells.  Dijous  7:  7:15h./19:00h. 

Divendres 8: 19:00h. Pepita Perelló. Dissabte 9: 9:00h. / 

19:30h. Diumenge 10: 10:00h. Santiago Gómez García 

(1er.  Aniv.)  /11:00h.  /11:45h.  Pels  feligresos/17:30h. 

Hospital St. Joan Despí.


