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FESTA DELS NAIXEMENT DE ST. JOAN BAPTISTA

L'Església celebra normalment la festa dels sants en 

el dia del seu naixement a la vida eterna, que és el dia 

de la seva mort. En el cas de Sant Joan Baptista, es fa 

una excepció  i  se  celebra el  dia  del  seu naixement. 

Sant Joan, el Baptista, va ser santificat en el ventre de 

la seva mare quan la Mare de Déu, embarassada de 

Jesús, visita la seva cosina Elisabet, segons l'Evangeli.

És digne de celebrar el naixement del Precursor, ja 

que és motiu de molta alegria,  per a tots els  homes, 

tenir  a  qui  corre  davant  per  anunciar  i  preparar  la 

arribada del Messies, és a dir, de Jesús.
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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...

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!

24 DE JUNY -  ST. JOAN BAPTISTA
 PATRÓ de la PARRÒQUIA  i de ST. JOAN DESPÍ

US DESITGEM UNA  BONA FESTA MAJOR
Aquest  dimecres  celebrem el  patró de la nostra 

parròquia i,  també, de la nostra població.  Dins  dels 

actes de la Festa Major, per a nosaltres la celebració 

de l’Eucaristia  serà l’acte central.  A l’Ofici  de Festa 

Major que serà a les 12:00h., predicarà mn. Albert Ruiz. 

També  hi  concelebraran  preveres  del  nostre 

arxiprestat.           



COLECTA CÀRITAS DIOCESANA  Es van recollir : 

1152,21euros.     Gràcies per la vostra generositat!

NOTICIAS DE CÀRITAS PARROQUIAL

El mes pasado se compró una lavadora para cubrir 

una  necesidad.  Algunas  familias  tienen  serios 

problemas para hacer frente al pago del alquiler de su 

vivienda. Si algún feligrés dispone de una vivienda que 

pueda  ofrecer  por  un  alquiler  más  módico,  puede 

ponerse en contacto con nosotros.

Càritas parroquial tiene ya su blog. Podéis acceder 

a él mediante el siguiente enlace:

 http://caritassantjoandespi.wordpress.com/

De  esta  manera  podréis  estar  informados  de  la 

labor  que  se  está  realizando,  así  como  de  las 

necesidades más urgentes y de los diferentes proyectos 

de futuro.  También podéis encontrar artículos, videos y 

comentarios de interés. Como siempre, gracias a todos 

por vuestra generosidad y colaboración.

AVUI LA COL·LECTA ÉS
 PER CARITAS NEPAL



PENSAMIENTOS  

DIOS es experto en cambiar lágrimas por sonrisas,  

tristezas  por  alegrías  y  problemas  por  bendiciones.  

Para los buenos momentos ten: GRATITUD, para los  

malos: ESPERANZA.... y cada día una nueva ilusión...... 

 SANTA TERESA NOS DICE:

"Juntos andemos Señor, por donde fuisteis, 

tengo que ir;  por donde pasasteis, tengo que pasar"

 AGENDA

Dijous 25: a la sta. missa de les 19:00h farem memòria 

pels difunts del nostre poble de st. Joan Despí.

Divendres  26:  st.  Josepmaria  Escrivá.  Celebració 

eucarística d'aquesta festa a la missa de les 19:00h. 

Dissabte 27:  a les 20:30h. al  jardí  parroquial,  Sopar de 

Festa Major. Cal apuntar-se!

Diumenge 28: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com 

cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau. 

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 22: 19:00h.  Dimarts 23: 7:15h./19:00h.  Dimecres 

24: 12:00h. Pels feligresos. Dijous 25 7:15h./19:00h.  Pels 

difunts de la parroquia. Divendres 26 19:00h.  Dissabte 

27:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge  28:  10:00h.  /11:00h.  /

12:00h. Pels feligresos/17:30h. Hospital St. Joan Despí. 


