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AVUI CELEBREM LA SOLEMNITAT DE

 NOSTRE SENYOR JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN

Aquest  diumenge  l’any  litúrgic  es  clou  amb  la

festivitat de Crist Rei. 

Jesús, en el si de la misericòrdia de Déu, ha sentit i

ha vist com era el Pare. I, fet Fill de l’home, ha donat

testimoni en el món dels homes i les dones de l’Amor

infinit del Pare. Jesús sap “què és i com és” la Veritat,

el  Bé  i  la  Bellesa  del  Pare.  La  reialesa  de  Jesús

consisteix en donar testimoni d’aquesta Veritat que és

també Amor.

http://www.parroquiasantjoandespi.com/
mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat


CLOENDA ANY DE LA MISERICÒRDIA

A l'acabament de l'Any Jubilar de la Misericòrdia,

donem gràcies al Senyor per totes les gràcies que hem

rebut,  com a do de la  seva divina tendresa envers

nosaltres,  i  resem  perquè  amb  el  poder  de  l'Esperit

Sant  sostingui  els  nostres  bons  propòsits  i  les  nostres

obres  de  caritat  corporals  i  espirituals  cap  a  tots

aquells  que  les  necessiten.  Que  aquest  Jubileu  ens

ajudi a vèncer la nostra indiferència i  a compartir  la

vida i esperança amb els que pateixen i amb els que

no tenen llibertat.

Papa Francesc

SETMANA DE LA BÍBLIA

El  proper  diumenge  27  és  el  primer  d'Advent.  Això

suposa obrir un nou llibre (leccionari) per a les lectures

de la celebració de l’Eucaristia dominical de tot l’any.

Els  bisbes de la Conferència Episcopal  Tarraconense

han  volgut  que  aquest  diumenge  se  celebri  el

«Diumenge de la Paraula», de tal manera que aquell

dia es posi en relleu la centralitat de la Paraula de Déu

en la vida, l’espiritualitat i l’acció de l’Església.



La parròquia us ofereix una sessió d’estudi de la Bíblia

sobre el tema "El Diluvi universal, una segona creació”

el proper dijous 24 a les 19:30h. al local parroquial.

GRAN RECAPTE DELS ALIMENTS 26 NOVEMBRE

El  Gran  Recapte  d'Aliments  és  una  campanya  de

recollida  d'aliments  bàsics  per  aconseguir  que  les

persones  més  necessitades  d'aquí  rebin  ajuda

alimentària. La campanya del Gran Recapte es duu a

terme simultàniament pels quatre Bancs d'Aliments de

Catalunya. 

Es necessiten llegums secs, oli, llet, llaunes de conserva

de peix i aliments infantils. Tothom pot col·laborar, fent

una aportació o fent de voluntari.  Les persones que

tingueu  unes  hores  per  fer  de  voluntaris  a  un  dels

supermercats  del  barri  centre,  des  de  Càritas  Sant

Joan Despí  se us  facilitarà la inscripció.  (persona de

contacte: Lydia 697 885 397).

COL·LECTA per les obres:   472,66 €

Gràcies per la vostra generositat!



CLUB ESPURNA

Como cada año por Navidad el club representará el

Nacimiento de Jesús (pessebre vivent). Todos los niños

y niñas- inscritos en la catequesis y otros también- que

quieran  participar  pueden  asisitir  a  los  ensayos  los

sábados en horario del club (11:00h. a 13:00h.).

AGENDA

Dilluns 21: de 20:30h. a 22:00h. Voluntaris de Càritas

Dijous 24 :  de 19:30h. a  21:00h. Reunió Catequistes.  

Diumenge 27: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com

cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 21: 19:00h. Dimarts 22: 7:15 /19:00h. Dimecres 23:

19:00h. Mariana  Arance  Giménez.  Dijous  24:  7:15  /

19:00h.  Divendres  25:  19:00h.  per  les  víctimes  de  la

violencia  contra  la  dona.  Dissabte  26  9:00h.  /19:30h.

Diumenge  27:  10:00h.  /  11:00h.  Montserrat  López

Calderón  i  pares/  12:00h.  /  17:30h.  Hospital  St.  Joan

Despí. 
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