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CELEBRACIÓ DIOCESANA PASQUA DEL MALALT 2015

“SALUT I SAVIESA AL COR”

Aquesta  saviesa  no  és  un  coneixement  teòric, 

abstracte,  fruit  de  raonaments,  (...)  és  una  actitud 

infosa per l'Esperit Sant en la ment i en el cor de qui sap 

obrir-se al patiment dels germans i  reconeix en ells la 

imatge de Déu.

Saviesa del cor és servir el germà. És relativament 

fàcil servir per alguns dies, però és difícil tenir cura d'una 

persona durant mesos o fins i tot durant anys, fins i tot 

quan ella ja no és capaç d'agrair-ho. 

                                                                    St. Pare Francesc



ROMERÍA A TORRECIUDAD- SÁBADO 23 MAYO

Como cada año desde Martorell se organiza una 

peregrinación  al  santuario  de  Nuestra  Señora  de  los 

Ángeles  de  Torreciudad.  Presidirá  la  jornada  el  sr. 

obispo de Lleida Joan Piris. La salida es a las 7h. de la 

mañana del polisportiu Salvador Gimeno y el regreso a 

las 21h. El precio es de 40 euros (autocar y restaurante) 

o 20 euros (viaje solo). Más información en el despacho 

parroquial.

DECENARIO AL ESPÍRITU SANTO

El  Decenario  es  una  antigua  costumbre  cristiana 

con la que la Iglesia anima a sus fieles a preparar del 

mejor modo posible la venida del Espíritu Santo el día 

de Pentecostés (el domingo 24 de mayo).

El decenario comienza 10 días antes de la fiesta, 

es  decir  el  14  de  mayo,  el  día  que  ascendió  a  los 

cielos. Cada  uno  concretará  como  vivir  este 

decenario:  invocar  al  Espíritu  Santo  con  más 

frecuencia, leer algún libro que haga referencia,...



CLUB ESPURNA

El proper dissabte 16 de maig pel matí els infants del 

club Espurna fan una sortida al Zoo.

RETIRO PARA MUJERES

Hay  plazas  libres  para  el  retiro  de  mujeres  del 

próximo fin de semana en Tiana. Empieza el viernes a 

las  20h.  y  acaba  el  domingo  después  de  comer. 

Predicará mn. Vicenç y el precio es de 110 euros.

ACCIÓ DE GRÀCIES PEL BEAT ÁLVARO DEL PORTILLO

Dissabte 30 de maig se celebrarà a Montserrat una 

Missa d’acció de gràcies per la beatificació d’Álvaro 

del Portillo. L’Eucaristia, que començarà a les 16.30h., 

serà presidida pel P. Abat Josep M. Soler.

El nou beat va mantenir una relació personal amb 

Montserrat  sobretot  en  els  primers  anys.  Els  que 

vulgueu  participar  a  l’Eucaristia  us  podeu  posar  en 

contacte amb mn. Vicenç.



 SANTA TERESA NOS DICE:

"Mire yo a mi Amado y mi Amado a mí; mire El por mis 

cosas y yo por las suyas." 

 AGENDA

Dilluns 11: 19:30h. Reunió del consell d’economia

     20:30h. Reunió de Càritas

Dimecres 13: Mare de Déu de Fàtima

Dijous 14: St. Isidre, patró dels pagesos.

  de 15:15h. a 16:30h. Recés per a dones.

de 20:30h. a 22:00h. Reunió Consell Pastoral Parroquial.

Divendres 15:  a les 21:00h: Itinerari Renovació Cristiana. 

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

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 11: 19:00h.  Difunts família Pallarés Dot. Dimarts 

12:  acció  de  gràcies  50è.  Aniversari  de  casament 

Gabriel  Ginestà  i  Mariacarme  Martí.  7:15h./19:00h. 

Dimecres 13 19:00h. Missa exequial per Elena Rodríguez 

Rodríguez.  Dijous  14:  7:15h./19:00h.   Divendres  15: 

19:00h.  Dissabte  16:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge  17: 

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

St. Joan Despí.


