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DESPRÉS DE LA VISITA DE LA MARE DE DÉU DE FÀTIMA

INICIEM LES NOSTRES TASQUES HABITUALS

Divendres dia 22 vam tenir el regal de la visita de la

Mare  de Déu a  la  nostra  Parròquia,  la  imatge de la

Mare  de  Déu Fàtima peregrina.  Quina millor  manera

d’iniciar  aquest  curs.  Un  curs  en  el  que  hem  tingut

també  la  sort  de  comptar  amb  la  remodelació  del

temple  parroquial.  Una  obres  necessàries  en  la  seva

part estructural i un esforç econòmic que la parròquia

assumeix  mitjançant  una  hipoteca  per  a  20  anys.

Comptem  amb  la  vostra  generositat  per  assumir

aquesta despesa necessària. 
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Ara toca posa fil a l’agulla en les tasques habituals

que ofereix la nostra parròquia. L’horari d’obertura del

temple, les celebracions de l’eucaristia, he tingut que

fer  alguns  canvis  consensuats  pel  consell  parroquial

com  a  conseqüència  que  estic  sol  com  a  mossèn

d’aquesta  parròquia,  durant  aquestes  setmanes  hem

fet la inscripcions de catequesis que començarem amb

una missa familiar el Diumenge 8 d’octubre per iniciar

les  sessions  de  catequesis  el  dimecres  i  divendres

següent  11  i  13  d’octubre,  com  així  també  el  Club

espurna els  dissabtes d’11h a 13.30h que iniciaran un

nou  curs  durant  el  mes  d’octubre.  Així  també  les

diferents  activitats  que oferia  la  parròquia;  l’adoració

dels dijous al mati, els recessos el 2n i 4t dijous de mes,

obert  per  a  homes  i  dones,  el  res  del  rosari,  les

confessions,  la  visita  a  les  residencies  i  als  malalts,  el

grup  post-comunió  i  de  joves,  les  trobades  amb  els

matrimonis,  les  romeries;  a  Montserrat  i  en  el  mes  de

maig i excursions ...i segur que hem deixo coses que ja

m’anireu recordant. 

Durant  aquest  mes  ja  he  pogut  comprovar  la

vitalitat  d’aquesta  parròquia.  Però  no  perdem  la

referència del nostre sant patró. “Mireu l’anyell de Déu,



mireu el qui lleva el pecat del mon”. Tant de bo que

com a  cristians  podem assenyalar  davant  els  nostres

germans, molts d’ells allunyats de la Fe, que la salvació

està  en  Jesucrist.  Totes  les  tasques  parroquials  tenen

com a finalitat apropar a l’amor de Déu els altres. Que

el Senyor ens hi ajudi per a aquesta meravellosa tasca. 

Mn. Ricard, rector. 

EL TEMA DE REFLEXIÓN PARA EL SÍNODO DE LOS OBISPOS

QUE SE REALIZARÁ EN OCTUBRE DE 2018 SERÁ:

“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 
 

El Santo Padre decidió el tema de la XV Asamblea

General  Ordinaria  del  Sínodo de  los  Obispos,  que  se

realizará en octubre de 2018.

Con la elección de este título se quiere resaltar la

importancia pastoral que la Iglesia da a los jóvenes.

Se  pretende  de  este  modo  acompañar  a  los

jóvenes  en  su  camino vital  hacia  la  madurez,  de  tal

forma que, por medio de un proceso de discernimiento,

puedan descubrir con alegría su proyecto de vida,  así

como ayudarles a descubrir la apertura del encuentro

de Dios con los hombres.



PROPER DIUMENGE 1r de MES  COL·LECTA

 Per les reparacions de les esquerdes de l’església
           

SANTORAL

Lunes 25:  “La Mare de Déu de la Mercè”, fiesta (fiesta

que se traslada a lunes)

Miercoles 27: San Vicente Paul, religioso. memória. 

Viernes 29: Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael,

fiesta. 

Sabado 30: San Jerónimo, prevere i doctor de l’Església.

 

AGENDA SETEMBRE

Diumenge 24: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com 

cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.

Dijous 28: de 9 a 13h. Adoració Santíssim.

                  de 19:30h a 21h. Recés Espiritual.

                  

INTENCIONS STA. MISSA

Divendres 29. 19h.  Dft:  Miquel  Espert.  Int:  Antonia Ruiz

Ruz, Ramona Carrión Navarro 


