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LA PERSEVERANÇA I LA CONSOLACIÓ.

La  perseverança  podríem  definir-la  també

com  paciència:  és  la  capacitat  de  suportar,  portar

sobre les espatlles, de romandre fidels, fins i tot quan el

pes  sembla  fer-se  massa  gran,  insostenible,  i  estem

temptats de jutjar negativament i d'abandonar tot i a

tots.  La consolació,  en canvi,  és  la gràcia de saber

acollir i mostrar en tota situació, fins i tot en aquelles

marcades per la desil·lusió i el sofriment, la presència i

l'acció compassiva de Déu.
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La Paraula de Déu ens revela que el Senyor és de

veritat 'el Déu de la constància i del consol', que roman

sempre fidel al seu amor per nosaltres, és a dir, que és

perseverant  en  l'amor  amb  nosaltres,  no  es  cansa

d'estimar-nos, no !, és perseverant: sempre ens estima !,

i  també es preocupa per nosaltres,  curant les nostres

ferides amb la carícia de la seva bondat i de la seva

misericòrdia, és a dir,  ens consola. Tampoc, es cansa

de consolar-nos (...)

CONCERT DE MÚSICA RELIGIOSA A LA PARRÒQUIA

La  parròquia  us  ofereix  un  concert  per  ajudar  a

viure la Quaresma. L'escola de música Enric Granados

de  Sant  Joan  Despí  l’organitza  amb  el  Grup

Instrumental i la Coral Rhapsody en col·laboració amb

l'Orquestra  Laud'Ars.  Serà  el  divendres  7  d'abril  a  les

20:00h. a la parròquia. ENTRADA GRATUÏTA.

PORTANTS DEL SANT CRIST

Com cada any volem sortir al carrer el vespre de

divendres sant  portant en processó el  Sant  Crist.  Per

aquest motiu necessitem homes que vulguin portar-lo.

Els  interessats  podeu  informar-vos  al  despatx

parroquial.



DEDICACIÓ DEL TEMPLE PARROQUIAL DE LES PLANES

Ja ha finalitzat la construcció de la nova església

parroquial de la Mare de Déu del Carme al barri de Les

Planes, sobre el mateix solar a on havia l’antiga.

El ritus específic anomenat “dedicació” pel qual el nou

edifici queda “dedicat” a Déu, per donar-li culte, serà

dissabte 8 d’abril a les 19:00h. en l’Eucaristia presidida

pel bisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. 

El  dia abans, divendres, hi  haurà una jornada de

portes obertes. Horari de visita: 10:00h.-14:00h. i 17:00h.-

20:00h.

LA PASSIÓ 

Càritas Sant Joan Despí organiza una salida para

asistir a la representación de La Passió en el teatro de

Olesa de Montserrat en autocar el próximo sábado 22

de Abril. Participando en el evento estáis colaborando

con las acciones solidarias de Càritas. 

Se  saldrá  sobre  las  16:00h.  y  el  regreso  será

alrededor  de  las  22:00h.  Todos  aquellos  que  estéis

interesados podéis apuntaros y pagar el importe en el

despacho parroquial o en la sacristía.



9 D'ABRIL  DIUMENGE DE RAMS

A les  12:00h.  a  la  plaça de l’ermita,  benedicció

dels rams i processó i sta. Missa. Els rams després de la

benedicció  els  podeu deixar a  la sagristia pel

monument del Dijous Sant.

AGENDA

Dilluns 3:  a les 19:30h. Reunió grup de litúrgia

Dijous 6:  a les 19:30h. Sessió de Bíblia: "Naixement de

Isaac".

Divendres 7:   No hi ha Via Crucis.

                              de 21:30h. a 23:00h. Exposició del Santíssim.

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 3: 19:00h. Josep Tarrida i Concepció Carbonell.

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

exequial  per  Cándido  Muñoz  Miguel.  Dijous  6:

7:15h./19:00h. Divendres 7: 19:00h.  Dissabte 8: 9:00h. /

19:30h.  Diumenge  9:  10:00h.  /11:00h./12:00h.  pels

feligresos/17:30h. Hospital St. Joan Despí.
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