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    DEL MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC
PER A LA 54a JORNADA MUNDIAL DE PREGÀRIA 

PER LES VOCACIONS 2017         

En  els  anys  anteriors  hem  tingut  l’oportunitat  de

reflexionar sobre dos aspectes de la vocació cristiana:

la invitació a «sortir d’un mateix», per a escoltar la veu

del  Senyor,  i  la importància de la comunitat  eclesial

com a lloc privilegiat en el qual la crida de Déu neix,

s’alimenta i es manifesta.

Ara, en ocasió de la celebració d'aquesta jornada,

voldria  centrar-me  en  la  dimensió  missionera  de  la

crida cristiana. Qui es deixa atraure per la veu de Déu i

es  posa  en  camí  per  a  seguir  Jesús,  descobreix  de

mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat


seguida, dins seu, un desig incontenible de portar la

Bona Notícia als germans, a través de l’evangelització i

del  servei  mogut  per  la  caritat.  Tots  els  cristians  han

estat constituïts missioners de l’Evangeli. El deixeble, en

efecte, no rep el do de l’amor de Déu com un consol

privat,  i  no està cridat  a anunciar-se ell  mateix,  ni  a

vetllar els interessos d’un negoci; simplement ha estat

tocat i transformat per l’alegria de sentir-se estimat per

Déu i no pot guardar aquesta experiència només per

a ell: «L’alegria de l’Evangeli que omple la vida de la

comunitat  dels  deixebles  és  una  alegria  missionera»

(Exht. Ap. Evangelium gaudium, 21).

Per  això,  el  compromís  missioner  no és  una cosa

que  s’afegeix  a  la  vida  cristiana,  com  si  fos  un

guarniment,  sinó  que,  contràriament,  està  en  el  cor

mateix de la fe: la relació amb el Senyor implica ser

enviat  al  món  com  a  profeta  de  la  seva  paraula  i

testimoni  del  seu  amo.  Certament,  són  moltes  les

preguntes que es plantegen quan parlem de la missió

cristiana: Què significa ser missioner de l’Evangeli?... Ser

deixeble missioner significa participar activament en la

missió de Crist. 

     



ELS REFUGIATS

El papa Francesc va recordar la visita de l'any passat al

campament de refugiats a l'illa grega de Lesbos, on va

conèixer un home del Pròxim Orient i els seus 3 fills. "Em

va dir: pare, soc musulmà, la meva dona era cristiana i

els terroristes van arribar al nostre país, ens van mirar i

ens van preguntar quina era la nostra religió. Van veure

el seu crucifix i li van exigir que el tirés. No ho va fer, i la

van degollar davant meu", va relatar el Papa. "No sé si

va aconseguir sortir  d'aquest camp de concentració,

perquè  els  camps  de  refugiats  –molts–  són  de

concentració  a  causa  de  la  gran  quantitat  de

persones que hi ha dins", va dir el papa.

Francesc va elogiar els països que ajuden els refugiats i

els va agrair "que portin aquesta càrrega addicional,

perquè sembla que els acords internacionals siguin més

importants que els drets humans". 

ORACIÓN DEL FIAT

Santa María, ayúdame a esforzarme

según el máximo de mi capacidad

y el máximo de mis posibilidades

para así responder al Plan de Dios

en todas las circunstancias concretas de mi vida.



SIGUIENDO LOS PASOS DE SAN JUAN PABLO II

La  parroquia  de  Castelldefels  organiza  una

peregrinación  a  Polonia,  patria  natal  de  san  Juan

Pablo II, del 26 de Junio al 2 de Julio. Visitas a Cracovia,

Varsovia,  santuario  de  la  Virgen  de  Czestochowa,

Auswitch i  Wadowice.  Precio:  1170€ (incluye avión  y

pensión completa). Información: tel. 936651290

AGENDA

             Dimarts 9: a les 20h. Consell d'economía

Dijous 11: a les 15:15h. recés de dones 

a les 19:30h. consell pastoral    

a les 19:30h. Sessió de Bíblia: 

                      “La tomba dels Patriarques.”

Divendres 12:  de 19:30h. a 23:30h. 

                                Exposició del  Santíssim.

Diumenge 14: Recés de dones a Tiana.    

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns  8:  19:00h.  Pascual  Esteller.  Dimarts  9:

7:15h./19:00h. Dimecres 10: 19:00h. Missa exequial per

Antonio  Hernández  Díaz.  Dijous  11:  7:15h./19:00h.

Divendres  12:  19:00h.  Dissabte  13:  9:00h./19:30h.

Pascual Bergalló. Diumenge 14: 10:00h./11:00h./12:00h.

pels feligresos /17:30h. Hospital St. Joan Despí.


