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VINC A SANT JOAN DESPÍ A SERVIR L’EVANGELI

El  diumenge 25 de juny vaig iniciar el  ministeri  de

rector d’aquesta parròquia. Sóc conscient que tant per

a mi  com per  a vosaltres  aquest  canvi  ha estat  una

veritable  sorpresa.  No  m’esperava  que  l’Església  em

donés  aquesta  nova  missió  i  vosaltres  tampoc  no

esperàveu que després de deu anys Mn. Vicenç amb

Mn. Joan Manel deixessin aquesta parròquia. És bonic

copsar  l’estimació  que  teniu  vers  ells.  Tingueu-los

presents  en  les  vostres  pregàries  i  que  continuïn



sembrant la bona llavor de l’evangeli  en les diferents

parròquies  on  serviran.  Molins  de  Rei,  Castellbisbal,

Papiol i Sant Bartomeu de la Quadre. 

Com  ja  vaig  dir  el  dia  de  la  meva  presentació

gràcies per la vostra acollida. És veritat que vinc en un

moment important d’obres. Fins al mes d’octubre, tant

de  bo  sigui  abans,  la  nostra  Església  Parroquial  esta

d’obres  i  les  celebracions  es  fan  setmanalment  en

l’ermita de la Mare de déu del bon viatge i la Societat

el Foment els caps de setmana. Aquests mesos d’estiu

on  es  redueixen  les  activitats  pastorals  són  un  bon

moment per aquestes obres. 

Us  demano  que  pregueu  per  mi  també  i  que

tingueu  una  mica  de  paciència.  Ja  ens  anirem

coneixent  tots  i  a  partir  del  mes de setembre anirem

començant  les  activitats  pastorals  pel  proper  curs.

Compto  amb  tots  i  amb  cadascú  de  vosaltres  per

donar  conèixer  Jesucrist,  que  es  el  que  tots  estem

cridats  i  cadascú des  del  seu  lloc  i  carisma.  “Aneu i

anuncieu l’evangeli per tot el mon”. Mn. Ricard, rector. 

DIUMENGE 1r de MES  COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església.



HORARIOS A TENER EN CUENTA

 FIESTA DE PRECEPTO:

Fiesta de la Asunción de la Virgen María. (en el foment)

Día 14: Misa de vigilia a las 19:30h

Día 15: Misa del día a las 11h. 

 El Sábado 2 de setiembre: no hay misa vespertina,

porque no podemos disponer del local del “Foment”.

Este fin de semana  solo habrá misa el Domingo 3  de

septiembre a las 11h en el“Foment”.  

HORARIO JULIO-AGOSTO-
SETIEMBRE

SANTA MISA

HORARI JULIOL-AGOST-
SETEMBRE

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. 
              

FEINERS: 19:00h. 
               

 VACACIONES Mn RICARD

Del lunes 7 al 11 y del 21 al 24 de agosto no hay misa.  



HABRÁ UN EJEMPLAR ÚNICO PARA EL MES DE AGOSTO

De “full dominical” con las lecturas de la sta. misa

de cada domingo del mes y del  full  informatiu de la

parroquia.

Por  este  motivo  tengamos  la  precaución  de

llevarnos sólo un ejemplar a casa, pues cada domingo

será el mismo.      
 

AGENDA JULIOL

Diumenge 16: Mare de Déu del Carme.

Dimarts 25: St. Jaume, Apòstol.

AGENDA AGOST

Divendres  4:  Festivitat  de St.  Juan Mª  Vianney.  Patró

dels rectors de parròquia.

Diumenge 6: Transfiguració del Senyor.

Dijous10:  St.  Llorenç.  Titular  de la  nostra  Catedral  de

St.  Feliu  de  Llobregat,  a  on  se  celebrarà  l’Eucaristia

a les 12:00h.

Dimarts 15: L’Assumpció de la Mare de Déu.

Dijous 24: St. Bartomeu, Apòstol.

Diumenge 27: Sta. Mònica. 

Dilluns 28: St. Agustí, bisbe i Doctor de l'Església.

Dimarts 29: Martiri de St. Joan Baptista. 


