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EL PAPA FRANCESC I ELS REFUGIATS

Durant  la  pregària  de  l’Àngelus  de  diumenge 

passat el Papa va fer una crida urgent a actuar davant 

la crisi dels refugiats a Europa provinents de Síria i altre 

països de la zona.

Francesc  va  dir  que  "cada  parròquia,  cada 

comunitat  religiosa,  cada  monestir,  cada  santuari 

d'Europa allotgi a una família de refugiats, començant 

per la meva diòcesi de Roma". 

Ha dit  que és  un  gest  de preparació  de cara al
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Jubileu de la Misericòrdia que començarà el proper 8 

de  desembre.  I,  per  donar  exemple,  ell  mateix  ha 

decidit acollir 2 famílies al Vaticà.

EXTRACTE DE LA CARTA DEL SANT PARE FRANCESC
AMB MOTIU DE LA INSTITUCIÓ  DE LA
"JORNADA MUNDIAL DE PREGÀRIA 

PER LA CURA DE LA CREACIÓ" 

 (..) Desitjo comunicar-vos que he decidit instituir també 

a l'Església Catòlica la «Jornada Mundial  de Pregària 

per la Cura de la Creació»,  que, a partir  de l'any en 

curs, serà celebrada l'1 de setembre, tal com esdevé 

des de fa temps a l'Església Ortodoxa. (...)

La Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la 

Creació, que se celebrarà anualment, oferirà a cada 

creient i  a les comunitats una valuosa oportunitat de 

renovar  l'adhesió  personal  a  la  pròpia  vocació  de 

custodis  de la creació,  elevant a Déu una acció de 

gràcies per la meravellosa obra que Ell ha confiat a la 

nostra cura, invocant la seva ajuda per a la protecció 

de  la  creació  i  la  seva  misericòrdia  pels  pecats 

comesos contra el món en el qual vivim.



LA NOSTRA GENT GRAN

El  passat 8 de setembre festa de les marededéus 

trobades era el sant de les Núries. Amb motiu d’aquesta 

festa  vam  fer  arribar  la  nostra  felicitació  a  la  Núria 

Morral  -una  de  les  catequistes  històriques  de  la 

parròquia- que viu a la residència geriàtrica Les Deus 

de  Corbera  de  Llobregat.  Va  estar  molt  contenta, 

alhora que se la veia interessada per tenir notícies de 

Sant Joan Despí. La encomanem a les nostres oracions.

BODAS DE ORO

Carlos Ramos y Esther Sánchez han celebrado este 

sábado 12 de setembre en la Parroquia los 50 años de 

su  enlace matrimonial.  Nos  unimos  al  gozo  de  estos 

feligreses y les felicitamos por su fidelidad!

     HORARIS MISSA 
Aquest diumenge 13 de setembre NO HI HA MISSA de 

12h.

A partir del diumenge 20 de setembre es torna a l'horari 

normal de les misses dels diumenges

Sta. Missa a les 10:00h., a les 11:00h., a les 12:00h. i a 

les 17:30 a l’hospital.



SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ
 

Els adolescents que vulguin preparar-se per a rebre el 

sagrament  de  la  Confirmació  poden  passar  pel 

despatx  parroquial  els  dimecres  de  19:45h.  A  21:00h. 

per informar-se.

 SANTA TERESA NOS DICE:

“Siempre yo he sido aficionada y me han recogido 

más  las  palabras  de  los  Evangelios  que  libros  muy 

concertados.” (Camino de perfección 21)

AGENDA
Dilluns 14: Festa de l'Exaltació de la Santa Creu

Dimarts 15: Memòria de la Mare de Déu dels Dolors.   

Dijous 17:  de 19:40h. a 21:00h. Recés per a homes 

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns  14:  19:00h. Germán,  Mario  Ospina  i  familiars 

difunts.  Dimarts  15:  7:15/  19:00h.  Anton  Rovira, 

Magdalena  Gilabert  i  família.  Dimecres  16:  19:00h. 

Dijous 17: 7:15h / 19:00h.  Divendres 18: 19:00h.  Baldiri 

Vives  Olivé  (13è.  aniv.).  Dissabte  19:  9:00h.  /  19:30h. 

Diumenge  20:  10:00h.  /  11:00h.  /  12:00h.  /  17:30h. 

Hospital St. Joan Despí.


