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 24 de juny SANT JOAN BAPTISTA 

 

  

Aquest divendres celebrem sant Joan Baptista, titular  

de la nostra parròquia, que al mateix temps és el patró 

de Sant Joan Despí i que dóna origen a la Festa Major. 

Per aquest motiu ens aplegarem a les 12:00h. per 

celebrar la solemnitat litúrgica del sant Precursor del 

Senyor, que serà concelebrada per alguns mossens de 

les parròquies de l’arxiprestat. 

En el marc de l’ANY DE LA MISERICÒRDIA hem 

convidat a un missioner de la misericòrdia perquè 

prediqui a l’Eucaristia, es tracta de mn. Josep Maria 

Montiu de Nuix, prevere diocesà de Solsona. 
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Actualment és canonge de la catedral de Solsona i 

s’encarrega dels expedients per canonitzar màrtirs. A 

banda, dels estudis de sacerdot és doctor en Filosofia i, 

també, llicenciat en Ciències exactes (especialitat 

Matemàtica fonamental). 

 

 LA ESENCIA DE DIOS ES MISERICORDIA 

 

¿Qué es lo que a Dios más le gusta? Perdonar a sus 

hijos, tener misericordia con ellos, a fin de que ellos 

puedan a su vez perdonar a los hermanos, 

resplandeciendo como antorchas de la misericordia 

de Dios en el mundo. San Ambrosio toma la historia de 

la creación del mundo y dice que Dios cada día, 

después de crear cada cosa —la luna, el sol o los 

animales— dice: «Y vio Dios que era bueno». Pero 

cuando hizo al hombre y a la mujer, la Biblia dice: «Vio 

que era muy bueno». San Ambrosio se pregunta: «¿Por 

qué dice “muy bueno”? ¿Por qué Dios está tan 

contento después de la creación del hombre y de la 

mujer?». Porque al final tenía alguien a quien 

perdonar. Es hermoso esto: la alegría de Dios es 

perdonar, la esencia de Dios es misericordia. (Papa 

Francisco). 



 

 CLUB INFANTIL ESPURNA 

 

Aquest cap de setmana el club infantil de la parròquia 

finalitza el curs. La setmana passada van anar al Canal 

olímpic i aquesta setmana fan una projecció de les 

activitats del curs 2015/16. 

 SOPAR PARROQUIAL FESTA MAJOR 

 

Enguany tindrem el sopar parroquial al jardí de la 

parròquia el dissabte 2 de juliol a les 21:00h. Cada 

persona es porta el seu sopar i la parròquia convida a 

coca i cava i cafè. Per facilitar la previsió de taules i 

cadires, cal apuntar-se, la persona encarregada és la 

Matilde García. 

 

 HORARIO MISAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 

DOMINGOS Y FIESTAS DE PRECEPTO 

- sábado: 19:30h. (català). 

- domingo: 10:00h. (castellano) / 12:00h. (català)/ 

17:30h. Hospital (bilingüe). 

DÍAS LABORABLES: 19:00h. 

Martes y jueves también a las 7:15h. de la mañana. 

 



 

 DISSABTE 25 DE JUNY CANVI D’HORARI!! 

 

El proper dissabte 25 de juny per la tarda la Paula, la 

Júlia, l’Alba i la Sílvia i un adult, el David, rebran el 

sagrament de la Confirmació de mans del sr. Bisbe. 

Degut a que coincideix amb festes el carrer, per evitar 

el soroll, avancem la sta. Missa mitja hora que 

començarà a les 19:00h. Recordeu que també se 

suprimeix l’Eucaristia de les 9:00h. A les 12:00h. se 

celebrarà la festa de sant Josepmaria.   

 

 AGRAIMENT 

 

L’Anita Tarrida, que s’encarregava d’una capella de la 

Sagrada Família, i la Cristina Baixas, de l’altar de la 

Immaculada, després de molts anys han deixat pas a 

d’altres persones. Que el Senyor beneeixi aquest servei 

que han prestat amb tanta fidelitat i amor. 
 

INTENCIONS  STA. MISSA 

 

Dilluns 20: 19:00h. Dimarts 21: 7:15h./19:00h. Dimecres 

22: 19:00h. Dijous 23: 7:15h./19:00h. Divendres 24: 12:00h. 

Dissabte 25: 12:00h./19:30h. Diumenge 26: 10:00h./ 

11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital St. Joan 

Despí. 


