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PLA PASTORAL:

 ESTIMEU-VOS ELS UNS ALS ALTRES     

El  bisbe  de  la  nostra  diòcesi  de  sant  Feliu  de

Llobregat va definir unes línies d’actuació per aplicar a

les activitats de les parròquies al llarg dels anys 2015-

2018.

En  aquest  curs  2016/2017  el  lema  que  inspira  les

actuacions és: “Estimeu-vos els  uns als altres”, paraules

de Jesús que trobem a l’evangeli segons sant Joan (Jn

15,12).
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El pla pastoral, és a dir, el programa a aplicar per

aquest curs vol ajudar els catòlics del bisbat a fomentar

la  comunió  dels  uns  amb  els  altres.  Això  suposa

reconèixer que som germans en la fe i que, per tant,

ens  devem  caritat  mútua.  Aquest  apropament  als

altres  catòlics  no  és  un  amor  natural  o  sentimental

perquè no surt  de  manera espontània  com l’afinitat

entre amics o familiars. És una amor per sobre de les

nostres  forces  naturals  (sobrenatural)  que  només  el

possibilita la gràcia de l’Esperit Sant si li deixem espai.

  

L’ADVENT I EL PAPA FRANCESC

El papa Francesc va convidar a posar-se en camí, i

per fer-ho va proposar tres actituds.  És  un temps per

caminar  i  anar  a  la  trobada del  Senyor,  és  a  dir  un

temps per no estar parat. Però, quines són les actituds

que  he  de  tenir  per  trobar  el  Senyor?  Com  he  de

preparar el cor per trobar el Senyor?.

Assenyala  tres  actituds:  vigilants  en  l'oració,

treballadors en la caritat i exultants en la benedicció. És

a  dir,  he  de  pregar,  amb  vigilància;  he  de  ser

treballador en la caritat –la caritat fraterna: no només



 donar una almoina, no; també tolerar la gent que em

molesta, tolerar a casa els nens quan fan massa soroll,

o el marit o la dona quan estan en dificultat, o la sogra.

Tolerar,  sempre  amb  la  caritat  però  activa,  i  també

l'alegria de beneir el Senyor. Així hem de viure aquest

camí, aquesta voluntat de trobar el Senyor.

ACTIVITATS DE CELEBRACIÓ DEL NADAL

- BENEDICCIÓ D’IMATGES  DEL  NEN JESÚS.  Els  infants

poden portar la figureta del pessebre de casa seva

per beneir-la el proper diumenge dia 18 a la Missa

de les 11:00h.

- NADALES A LA RESIDÈNCIA SOPHOS. Els voluntaris de

la  parròquia  que  visiten  la  gent  gran  aniran  a

cantar el 15 de desembre a les 16:00h.

- PESSEBRE  VIVENT  INFANTIL.  Els  infants  del  club

espurna i  la catequesi  el  representaran el  propers

dies al jardí parroquial:

-  dissabte 17 de desembre a les 18:00h i 18:30h.

- diumenge 18 de desembre a les 13:00h i 13:30h. 

- divendres 23 de desembre a les 18.30h. i 19:00h.



CÀRITAS SANT JOAN DESPÍ

El sábado 17 de Diciembre Càritas hará recogida

de alimentos delante del local del local parroquial.

El  mismo  día  por  la  tarde  voluntarios  y  usuarios

participarán en la Eucaristía de las  19:30h.  y  después

compartirán  la  cena  en  el  local  parroquial  para

celebrar la Navidad.

AGENDA

Dijous 15:  de 19:40h. a 21:00h.  Recés per a homes.

Divendres  16:  de  21:00h.  a  22:00h.  Sessió  de  vine  i

veuràs.  Tema:  La  Paraula.  Avui  ens  ha  nascut  un

salvador. A l’ermita de la Mare de Déu del Bon viatge.

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 12: 19:00h.  Jaume i Camil.  Dimarts 15: 7:15h /

19:00h.  Dimecres 14: 19:00h. Ángel Lencero Navarrete

(1er.  aniv.).  Dijous  15:  7:15h  /  19:00h.  Divendres  16:

19:00h.  Dissabte  17:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge  18:

10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital

St. Joan Despí.


