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EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA DE DEL JUBILEU 
EXTRAORDINARI DE LA MISERICÒRDIA 

15. En aquest Any Sant, podrem realitzar l’experiència 

d’obrir  el  cor  a  tots  els  qui  viuen  en  les  més 

contradictòries  perifèries  existencials,  que  amb 

freqüència  el  món  modern  dramàticament  crea. 

Quantes situacions de precarietat i  patiment hi  ha al 

món avui!

Quantes ferides segellen la carn de molts  que no 

tenen veu perquè el seu crit s’ha debilitat i silenciat a 

causa  de  la  indiferència  dels  pobles  rics.  En  aquest
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Jubileu  l’Església  serà  cridada  a  guarir  encara  més 

aquestes  ferides,  a  alleujar-les  amb  l’oli  de  la 

consolació,  a  embenar-les  amb  la  misericòrdia  i  a 

guarir-les  amb  la  solidaritat  i  la  deguda  atenció.  No 

caiguem en la indiferència que humilia, en la rutina que 

anestesia l’ànim i impedeix descobrir la novetat, en el 

cinisme que destrueix. Obrim els nostres ulls per mirar les 

misèries  del  món,  les  ferides  de  tants  germans  i 

germanes privats de la dignitat, i sentim-nos provocats 

a  escoltar  el  seu  crit  d’auxili.  Que  les  nostres  mans 

estrenyin les seves, i que els apropem a nosaltres perquè 

sentin  el  caliu  de  la  nostra  presència,  de  la  nostra 

amistat  i  de  la  fraternitat.  Que  el  seu  crit  es  torni  el 

nostre  i  junts  puguem  trencar  la  barrera  de  la 

indiferència que acostuma a regnar sobiranament per

amagar la hipocresia i l’egoisme.

 SANTA TERESA NOS DICE:

“Sin  un corazón lleno de amor y  sin  unas  manos 

generosas, es imposible curar a un hombre enfermo de 

su soledad”. 



BODA

El  próximo sábado 26 de setiembre a les 17h. los 

novios  Francisco  Javier  Cano  y  Luz  Elvira  Escalante, 

vecinos de Sant Joan Despí,  recibirán el  Sacramento 

del  matrimonio  en  nuestra  parroquia.  Les 

encomendamos a la Virgen para que el suyo sea un 

hogar cristiano.

FRANCISCO PIDE ORACIONES POR SU VIAJE

 A CUBA Y EEUU

Este  sábado  19  comenzará  ''con  grandes 

esperanzas''  su  viaje  apostólico  a  Cuba  y  EEUU.  El 

motivo principal del viaje es el 8º Encuentro Mundial de 

las Familias que tendrá lugar en Filadelfia, también a la 

sede central de las Naciones Unidas en ocasión del 60º 

aniversario de su institución.

''Desde ahora -dijo-  saludo con afecto al  pueblo 

cubano  y  al  estadounidense  que,  guiados  por  sus 

pastores,  se  han  preparado  espiritualmente.  Pido  a 

todos que me acompañen con la oración, invocando 

la luz y la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de 

María Santísima, Patrona de Cuba como Virgen de la 

Caridad  del  Cobre  y  Patrona  de  Estados  Unidos  de 

América como Inmaculada Concepción''.



COL·LECTA 1er. de mes:  204,09   €.
Gràcies per la vostra generositat!

AVÍS!!

Degut a que aquest dijous 24 de setembre és festa 

local a Sant Joan se suprimeix la Sta. Missa de les 7:15h. 

i  l’adoració al Santíssim del matí.

AGENDA

Dilluns 21: St. Mateu, apòstol i evangelista

Dijous  24: Festa de la Mare de Déu de la Mercè.

                        Sta. Missa a les 19:00h.

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.   Agustí,  Agustina,  Francesc i  Carme, 

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

Dijous 24: 7:15h / 19:00h. Divendres 25: 19:00h.  Dissabte 

26:  9:00h.  /  19:30h.   Diumenge  27:  10:00h.  /  11:00h.  / 

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


