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LA SANTÍSSIMA TRINITAT 
 Jornada “Pro Orantibus”

En aquesta solemnitat celebrem també la Jornada 

Pro Orantibus. És una Jornada dedicada a pregar per 

les persones consagrades contemplatives i, alhora, una 

ocasió per donar gràcies a Déu per aquesta forma de 

consagració, per expressar la nostra estima i per donar 

a  conèixer  aquesta  vocació  específicament 

contemplativa tan necessària i bella en l'Església i per a 

la vida del  món. Enguany s’emmarca en l’Any de la 

Vida  Consagrada  i  l’Any  Jubilar  Teresià,  per  això,  el 

lema escollit  és l’expressió de santa Teresa,  «Sólo Dios 

basta».     



CORPUS CHRISTI

El  proper  diumenge  7  de  juny  celebrarem  la 

solemnitat de Corpus Christi per venerar el gran do de 

Jesús-Eucaristia.  L’horari  de misses de diumenge serà 

l’habitual, amb l’Eucaristia  afegida per la tarda.

Horari:  17:30h. confessions. 

18:30h. Eucaristia.

 19:15h. Processó (carrers barri centre)

El Santíssim estarà exposat durant el dia a l’ermita 

de la Mare de Déu del bon viatge, de 9:00h. a 17:00h. 

Les  persones  que  vulgueu  acompanyar  Jesús 

sagramentat podeu apuntar-vos per fer un torn. A les 

11:00h. es resarà el Rosari, a les 15:00h. la Coronilla de 

la Divina Misericòrdia i  a les 16:30h.  res  de Vespres i 

benedicció amb el Santíssim.

ALTARS I CATIFES

Diumenge 7, a partir de les 11:00h. s’hi pot anar a 

col·laborar en la confecció de la catifa de la façana 

de  l’església.  Podeu  participar  persones  de  totes  les 

edats. 



Igualment podeu donar un cop de ma en els altars 

més  propers  a  casa  vostra:  ca  l’Enriqueta,  Frederic 

Casas,  Filles  de  Maria,  Baltasar  d’Espanya.  La  reunió 

dels  altars  serà  aquest  dilluns  a  les  19:30h.  al  local 

parroquial.

PROCESIÓN

La  procesión  saldrá  a  las  19:15h.  (después  de  la 

Misa),  como  en  años  anteriores  contaremos  con  la 

presencia de la Colla de geganters de Sant Joan Despí.

− Recorrido: Parroquia  –  Bon  viatge  –  Baltasar 

Espanya  –  Major  –  Frederic  Casas  –  Mig  –  Jacint 

Verdaguer  –  Les  Torres  –   Rius  i  Taulet  -   Baltasar 

Espanya – Bon viatge – Parroquia.

− El  orden  será  el  siguiente: 1. Gegants.  2. Cruz  y 

cirios. 3. Poble fidel. 4. Banda de música. 5. Filles de 

Maria. 6. Niños y niñas de catequesis. 7. Santísimo. 

Los fieles deben ir en procesión a ambos lados, en 

fila de uno y en silencio, pues es un acto de devoción. 

Los cantos los haremos en el momento de la oración 

ante  cada  altar.  Durante  el  recorrido  podremos  ir 

meditando con la música de fondo de la Agrupación 

musical Santísimo Cristo de la paz, de Castelldefels.



COL·LECTA PROPER DIUMENGE 
 PER CÀRITAS DE LA DIÒCESI

 AGENDA

Dilluns 1: a les 20:30h. Reunió Càritas.

Dimarts 2: a les 19.30h. Reunió consell d’economia

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

Dijous 4: de 19:30h. a 20:30h.  Recés dones.

Divendres  5:  de  19:40h.  a  23:00h. Exposició  del 

Santíssim.  a les 21:00h. Itinerari  Renovació Cristiana.  A 

l’ermita de la Mare de Déu del Bon viatge.   

Dissabte 6:  a  les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte de mes 

a l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge. 

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

l'església.

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns  1  juny:  19:00h.  Dimarts  2:  7:15h./19:00h.  Difunts 

família Esteller Busé. Dimecres 3:  19:00h. Missa exequial 

per  Josefa  Martínez  Guarinos.  Dijous  4:  7:15h./19:00h. 

Ánimes purgatori. Divendres 5: 19:00h. Rosa Ferrer (3er. 

aniv.), Celestino Prieto (2on. aniv.). Dissabte 6: 9:00h. / 

19:30h.  Teresa Marco.  Diumenge 7:  10:00h.  /11:00h.  /

12:00h. Pels feligresos/17:30h. Hospital/ 18:30h.


