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TOTS QUEDAREN PLENS DE L’ESPERIT SANT

Aquesta frase del capítol 2 dels Fets dels Apòstols 

és el lema que els monjos de Montserrat proposen com 

a lema als pelegrins al llarg del 2015. 

Nosaltres hi pugem com a Parròquia el proper cap 

de setmana (9-12 octubre) per presentar el nou curs a 

la Mare de Déu. 

Tenim el  mateix  Esperit  dels  primers  deixebles  de 

Jesús pel Baptisme i la Confirmació. I, per tant, com ells 

podem comptar amb la força matriu de la comunitat: 

la pregària.
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La  pregària  ens  obrirà  horitzons  nous  per  tal  de 

baixar de la Muntanya santa amb el cor ple de fervor 

per  anunciar  l’Evangeli  als  santjoanencs  i 

santjoanenques i servir els pobres i necessitats.

Posem  aquests  dies  al  centre  del  pelegrinatge 

l’escolta de la Paraula i la celebració del sagraments 

de l’Eucaristia i la Penitència.

I en aquest any dedicat a la vida consagrada, que 

ja acaba, encomanem la comunitat benedictina del 

Monestir que amb la seva entrega a Déu ens recorden 

a “no anteposar res a l’amor del Crist” (sant Benet).

ROMIATGE A  PEU A MONTSERRAT PER JOVES

Dins  el  romiatge  parroquial  oferim  una  proposta 

pels adolescents i els joves. El dissabte 10 d’octubre sou 

convidats a pujar la muntanya a peu. La sortida es farà 

a  les  8h.  a  la  Parròquia  per  anar  en  cotxes  fins  a 

Montserrat.  La  tornada serà per  la  tarda.  Cal  portar 

l’esmorzar i el dinar. Informació: despatx parroquial.

Amb aquesta visita a la Moreneta volem encomanar-li 

els  milers  de  joves  que  participaran  a  la  Jornada 

Mundial de la Joventut a Cracòvia l’estiu del 2016.



DISCURS ONU

Abans de res, cal afirmar que existeix un veritable 

«dret de l'ambient» per un doble motiu. Primer, perquè 

els  éssers  humans  som  part  de  l'ambient.  Vivim  en 

comunió amb ell, perquè el mateix ambient comporta 

límits  ètics  que  l'acció  humana  ha  de  reconèixer  i 

respectar. L'home, tot i que està dotat de «capacitats 

inèdites»  que  «mostren  una  singularitat  que 

transcendeix l'àmbit físic i biològic» (Laudato si ', 81),, és 

al mateix temps una porció d'aquest ambient. (...)

Qualsevol dany a l'ambient, per tant, és un mal a la 

humanitat. Segon, perquè cadascuna de les criatures, 

especialment  les  vivents,  té  un  valor  en  si  mateixa, 

d'existència, de vida, de bellesa i d'interdependència 

amb les altres criatures. (...)

La crisi ecològica, juntament amb la destrucció de 

bona  part  de  la  biodiversitat,  pot  posar  en  perill 

l'existència mateixa de l'espècie humana.  El futur ens 

demana  decisions  crítiques  i  globals  de  cara  als 

conflictes  mundials  que  augmenten  el  nombre 

d'exclosos i necessitats.



 SANTA TERESA NOS DICE:

“El  Espíritu  Santo  como  fuerte  huracán  hace 

adelantar  más  en  una  hora  la  navecilla  de  nuestra 

alma hacia la santidad, que lo que nosotros habíamos 

conseguido  en  meses  y  años  remando con  nuestras 

solas fuerzas". 

AGENDA

Dilluns 5: Témpores d'Acció de Gràcies i de Petició.

Dimecres 7: a les 21:00h. reunió Càritas

Dimecres 7:  Festivitat de la  Mare de Déu del Roser

Dijous 8:  de 15:15h. a 16:30h. Recés per a dones  

Divendres 9 de 19:40h. a 23:30h. Exposició del Santíssim.
                                                             

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 5: 19:00h. Manuel Trincado Fernández i familiars. 

Dimarts  6:  7:15/  19:00h.  Joan Amigó i  Antonio Amigó 

Dimecres  7:  19:00h.  Missa  exequial  per  María 

Encarnación Román  Carreño i Antonio Trujillo Verdugo. 

Dijous  8:  7:15h  /  19:00h.  Pepita  Perelló.  Divendres  9: 

19:00h.  Dissabte  10:  9:00h.  /  19:30h.   Diumenge  11: 

10:00h.  /  11:00h.  /  12:00h.  /  17:30h.   Hospital  St.  Joan 

Despí.


