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CANTIC DEL GERMÀ SOL

Altíssim totpoderós i bon Senyor, vostres són les llaors, la

glòria, l’honor i tota benedicció.

A Vós sol, Altíssim, se us adiuen i cap home

 no és digne d’anomenar-vos.

Lloat sigueu, Senyor amb totes les creatures

especialment missenyor el germà sol, el qual és dia

 i per ell ens il·lumineu.

I ell és bell i radiant amb gran esplendor, de Vós,

Altíssim, porta significació.

Lloat sigueu, Senyor meu, per la germana lluna 

i els estels, en el cel els heu fet clars, preciosos i bells.
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Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà vent i per l’aire,

l’ennuvolat i el serè, i tot temps,

pel qual a les vostres creatures doneu sosteniment.

Lloat sigueu, Senyor meu, per la germana aigua, la qual és

molt útil i humil i preciosa i casta.

Lloat sigueu, Senyor meu, pel germà foc, pel qual ens

il·lumineu de nit i és bell i juganer i robust i fort.

Lloat sigueu, Senyor meu, per la germana nostra mare terra, la

qual ens sosté i governa i produeix fruits diversos 

amb flors acolorides i herba.

Lloat sigueu, Senyor, per aquells que perdonen pel vostre

amor, i aguanten malaltia i tribulació.

Benaurats els qui les aguanten en pau, 

car de Vós, Altíssim, seran coronats.

Lloat sigueu, Senyor meu, per la nostra germana la mort

corporal, de qui cap home vivent no pot escapar.

Ai d’aquells que trobarà en pecats mortals!

Benaurats aquells que trobarà en la vostra santíssima voluntat,

car la mort segona no els farà mal.

Lloeu i beneïu el meu Senyor, i doneu-li gràcies

 i serviu-lo amb gran humilitat.

Sant Francesc d’Assís

CATEQUESIS    Inici de catequesis. 

De primera comunió: Dimarts i Divendres de 18h a 19h. 

De continuïtat i primer de confirmació: Divendres de 18h a 19h.

De segon de confirmació: Dijous de 19 a 20h. 



ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

Dijous  11  d’octubre: de  9h  a  13h.  Adoració  del  santíssim

matinal. 

Divendres  12  d’octubre: de  19:30h  a  23:30h.  Adoració  del

santíssim vespertina. 

De  Divendres  12  a  Diumenge  14  d’octubre: 91ª  romeria  a

Montserrat. 

Dissabte 13  d’octubre :a  les  16:30h  enllaç  matrimonial  entre

Gerard Cervera Saez i Laia Martínez Segura. 

Diumenge 14 d’octubre: només hi ha una missa a les 11:30h per

afavorir  l’assistència  a  la  missa  d’ordenació  de  Mn.  Mario

Pardo. 

a  les  18h ordenació  presbiteral  del  diaca  Mario  Pardo

Hernansanz. 

91ª. ROMERIA A MONTSERRAT 12-14 D’OCTUBRE

El dia 13 d’octubre la parròquia ofereix la possibilitat d’anar un

sol  dia.  Sortida del  poliesportiu Salvador Gimeno a les 9h.  A

l’arribada a Montserrat rosari pel camí dels degotalls, missa a

les 12h al cambril i tornada a Sant Joan des de Montserrat a les

18h arribada a Sant Joan Despí pels volts de les 18:30h.  

SANTORAL

Dijous 11 d’octubre: Sant Joan XXIII. 

Divendres  12  d’octubre: Benaurada  Verge  Maria,  sota

l’advocació del Pilar.   



DECÀLEG DE LA SERENITAT

1. Només per  avui  tractaré de viure exclusivament al  dia,  sense

voler resoldre els problemes de la meva vida, tots de cop.

2. Només per avui tindré màxima cura del meu aspecte: cortès en

les  meves  maneres,  no  criticaré  ningú,  no  pretendré  criticar  o

disciplinar ningú, sinó a mi mateix.

3. Només avui seré feliç en la certesa que he estat creat per a la

felicitat, no sols a l'altre món, sinó en aquest també.

4.Només  per  avui  m'adaptaré  a  les  circumstàncies,  sense

pretendre que les circumstàncies s'adaptin totes als meus desigs.

5.  Només  per  avui  dedicaré  deu  minuts  a  una  bona  lectura;

recordant que, com l'aliment és necessari per a la vida del cos, així

la lectura és necessària per a la vida de l'ànima.

6. Només per avui faré una bona acció i no ho diré a ningú.

7. Només per avui faré alguna cosa que no desitjo fer; i si em sentís

ofès en els meus sentiments procuraré que ningú no se n'assabenti.

8.  Només  per  avui  em  faré  un  programa  detallat.  Potser  no  el

compliré  totalment,  però  el  redactaré.  I  em  guardaré  de  dues

calamitats: la pressa i la indecisió.

9.  Només  per  avui  creuré  fermament  -  encara  que  les

circumstàncies demostrin el contrari- que la bona Providència de

Déu s'ocupa de mi com si ningú més no existís al món.

10.  Només  per  avui  no  tindré  temors.  De  manera  particular  no

tindré por de gaudir del que és bell i de creure en la bondat. 

Sant Joan XXIII


