
       FULL INFORMATIU

 Any XI - Núm. 7

 10 gener 2016
FESTA DEL

BAPTISME DE SENYOR
            
                  Plaça de l’església 1

          08970 Sant Joan Despí
         933730216 

   santjoan662@bisbatsantfeliu.cat
   www.parroquiasantjoandespi.com

   Bisbat de St. Feliu de Llobregat
 

BAPTISME DEL SENYOR
 

La  festa  del  baptisme  del  Senyor,  que  celebrem 

avui, tanca el cicle litúrgic de Nadal i Epifania, dedicat 

a commemorar la manifestació de Déu en la humanitat 

de Jesús.  Cadascuna de les festes que hem celebrat 

durant  aquests  dies  ens  ha  posat  de  manifest  algun 

aspecte particular del misteri de la encarnació: Nadal 

ens ha mostrat la humilitat i pobresa del naixement de 

Jesús;  l'Any  Nou  ens  ha  fet  contemplar  la  maternitat 

virginal  de  Maria;  i  l'Epifania  ens  ha  descobert  la 

dimensió universal de la missió de Crist.
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PLA PASTORAL 2015-2016

Després d’un any de reflexionar i de discernir junts 

sobre  el  que  ens  demana  l’Esperit  per  a  la  nostra 

Diòcesi al cap de 10 anys de vida, hem vertebrat un Pla 

Pastoral per a tres anys.

El  seu  fons  teològic  i  espiritual  s’expressa  en  la 

paràbola del cep i les sarments, prenent tres missatges 

essencials d'aquest passatge evangèlic:

•"Manteniu-vos en el meu amor" 2015-2016

•"Estimeu-vos els uns als altres" 2016-2017

•"Doneu fruit" 2017-2018

      "MANTENIU-VOS EN EL MEU AMOR" 2015-2016

Aquest missatge il·luminarà tot el que farem al llarg 

del curs. ¿Què significa realment?

Si mirem el context d'aquest verset, el conjunt del 

discurs  de  Jesús  en  torn  a  la  imatge  del  cep  i  les 

sarments, no significa que ens hem de mantenir quiets i 

inamovibles  per  tal  de  ser  fidels;  tampoc  significa 

directament  que  hem  d'estimar  a  manera  d'un 

manament...

La  frase  sencera  de  Jesús  és:  “Tal  como  el  Pare 

m'estima, així us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el



meu  amor”.  El  que  vol  Jesús  és  que  visquem  de  tal 

manera  units  a  Ell,  que  ens  deixem  estimar  pel  seu 

amor, és a dir, que ens mantinguem “a l'abast del seu 

amor”, de la mateixa manera que Ell roman conscient i 

lliurement sostingut per l'amor del Pare. (...)

L'Any Jubilar, convocat pel Papa posa un accent 

particular  en  aquest  rostre  específic  de  l'amor  cristià 

que és la misericòrdia i el perdó. Cal recordar que tota 

l'Església  viu  sostinguda  per  l'amor  misericordiós  de 

Jesucrist  i  que,  alhora,  no té  altra  missió  al  món que 

oferir  aquest  mateix  amor  de  manera  concreta, 

gratuïta, universal.                             Agustí Cortés Soriano
Bisbe de St. Feliu de Llobregat

EXERCICIS ESPIRITUALS PER HOMES

Coincidint  amb  l’any  sant  de  la  misericòrdia  la 

parròquia  organitza  uns  dies  de  recés  en  silenci.  Les 

reflexions  estaran  centrades  en  el  lema  del  Jubileu: 

“Misericordiosos com el Pare”. Serà el cap de setmana 

del 26- 28 febrer a Mas del Bosc, prop del Tibidabo i el 

preu és de 80 euros.  

CLUB INFANTIL ESPURNA 
Després de les  vacances escolars  el  club torna a 

l’activitat cada dissabte al local parroquial d’11:00h. a 

13:30h.



CITAS Y PENSAMIENTOS DE LOS PAPAS 

SOBRE LA MISERICORDIA

La pobreza de Cristo que nos enriquece, consiste 

en  el  hecho  que  se  hizo  carne,  cargó  con  nuestras 

debilidades  y  nuestros  pecados,  comunicándonos  la 

misericordia infinita de Dios.                   Papa Francisco

AGENDA

Dimecres 13: 21:00h. reunió voluntaris Càritas.

Dijous 14:  de 15:15h. a 16:30h. Recés per a dones.

              de 19:30h a 20:30h. Lectio divina per a dones.

Divendres 15 : 11:00h. sta. Missa residència Sophos.

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

Dilluns 11: 19:00h.  Dimarts 12:  7:15h. / 19:00h. Dimecres 

13:  19:00h.  Missa  exequial  per  María  Aurora  Guijarro 

Castro.  Dijous  14:  7:15h./19:00h.  Lluïsa  Carrera  (1er. 

aniv.).  Divendres  15:   19:00h.  Dissabte  16:  9:00h.  / 

19:30h.  Diumenge  17:  10:00h.  /  11:00h./  12:00h.  pels 

feligresos/ 17:30h. Hospital St. Joan Despí.


