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EXTRACTE ENCÍCLICA St. PARE FRANCESC

 “LAUDATO SI”

La meva crida
El desafiament urgent de protegir la nostra casa de

tots inclou la preocupació d’unir tota la família humana 

en  la  recerca  d’un  desenvolupament  sostenible  i 

integral, ja que sabem que les coses poden canviar. El 

Creador no ens abandona, mai no ha fet marxa enrere 

en el seu projecte d’amor, no es penedeix pas d’haver-

nos creat. La humanitat encara posseeix la capacitat 

de col·laborar per a construir  la nostra casa comuna. 

Desitjo reconèixer, encoratjar i regraciar tots els qui, en 

els  més  variats  sectors  de  l’activitat  humana,  estan
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treballant  per  garantir  la  protecció  de  la  casa  que 

compartim.  Mereixen  una  gratitud  especial  els  qui 

lluiten  amb  vigor  per  resoldre  les  conseqüències 

dramàtiques de la degradació ambiental en les vides 

dels  més  pobres  del  món.  Els  joves  ens  reclamen un 

canvi.  Ells  es  pregunten  com  és  possible  que  es 

pretengui construir un futur millor sense pensar en la crisi 

de l’ambient i en els sofriments dels exclosos. 

SÁBANA SANTA

Una feligresa ha tenido oportunidad de asistir a la 

ostentación  de la  Sábana santa en  Turín.  Este  es  su 

testimonio:

“He tenido la gracia de poder contemplarte.  No 

hay  palabras  para  describirlo,  sólo  sentimientos  de 

culpa...y agradecerte tu amor! el más grande. Y nada 

más que mirarte”

El papa Francisco dijo que el rostro de la Síndone 

tiene los ojos cerrados, pues es el rostro de un difunto. 

“Pero sin embargo, misteriosamente nos mira y en el 

silencio nos habla”.



HORARIO JULIO-AGOSTO
SANTA MISA

HORARI JULIOL-AGOST
SANTA MISSA

SÁBADO Y VIGILAS: 19:30h. DISSABTE I VIGÍLIES: 19:30h.
 DOMINGO Y FESTIVOS:11:00h. DIUMENGE I FESTIUS:11:00h.
LABORABLES: 19:00h. 
                       (sábado 9:00h.)

FEINERS: 19:00h. 
               (dissabte 9:00h.)

A  l’Hospital  Moisès  Broggi  la  santa  Missa  és  el 

diumenge i els festius a les 17:30h., durant juliol i agost.

Durant l’estiu no hi haurà l’adoració al Santíssim dels 

dijous ni tampoc l’adoració del 1er. i 2on. divendres de 

mes, els recessos, catequesi, etc...

HORARI OBERTURA ESGLÉSIA: 11h.-13h./ 18h.-20h.

A l'estiu  reduïm els  serveis  de la parròquia,  donat 

que sou bastants els que marxeu fora. Això suposa un 

esforç per aquells que heu de canviar d’horari.

Gràcies per la vostra comprensió!

PEREGRINACIÓ EN FAMILIA

El  grup  de  matrimonis  -que  es  reuneix 

mensualment- organitza una pelegrinatge familiar per 

fer un tram del camino de Santiago i,  posteriorment, 

visitar  Ávila.  Queden places  per  a  l’estància a Ávila 

(16-20 agost). Les famílies interessades poden informar-

se en el despatx parroquial.



PLEGARIA  PARA VACACIONES

Bendice, Señor, nuestras vacaciones.

Haz que sean tiempo fecundo para la vida de familia,

para el encuentro con nosotros mismos y con los 

demás, para la brisa suave de la amistad y del diálogo.

 SANTA TERESA NOS DICE:

“¡Ay  que  larga  es  esta  vida!  /  ¡qué  duros  estos 

destierros! / ¡esta cárcel, estos hierros / en que el alma 

está metida! / Sólo esperar la salida me causa dolor 

tan fiero, / que me muero porque no muero.”

 AGENDA

Diumenge 12: Benedicció cotxes a les 12:00h.

Dimarts14: St. Francisco Solano.

Dijous 16:  Festivitat de la Mare de Déu del Carme.  Sta. 

Missa a les 19:00h. Benedicció i imposició de l'escapulari.

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns  13:  19:00h.   Dimarts  14:  19:00h.  Dimecres  15: 

19:00h. Dijous 16: 19:00h.  Divendres 17: 19:00h. Dissabte 

18:  9:00h.  /  19:30h.  Lluís  Ferrer.  Diumenge  19: 

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


