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Avui  la capacitat  per comunicar  amb tothom és

enorme gràcies a la tecnologia, però al mateix temps

apareix un problema: la dificultat per comunicar-nos

entre nosaltres, ja sigui en la família o entre els amics…

Avui  en dia et  pots  comunicar  qualsevol  persona

arreu del món, però hi ha manca de diàleg. Tanqueu

els ulls, imagineu-vos això: a taula, la mare, el pare, jo,

el meu germà, la meva germana, i cadascun amb el
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seu propi telèfon mòbil. Tots estan parlant però parlen

amb  els  de  fora,  no  parlen  entre  ells.  Tots  es

comuniquen  a  través  del  mòbil,  però  no  dialoguen.

Aquest és el problema, la manca de diàleg i la manca

d’escolta.

Escoltar  és  el  primer  pas  del  diàleg.  Una  de  les

malalties  més  lletges  del  nostre  temps  és  la  poca

capacitat per a escoltar.  Parlo amb el mòbil  però no

escolto  a  qui  tinc  a  prop,  no  dialogo,  s'està  en

comunicació  amb  un  altre,  però  potser  no  és

comunicació veritable, no és diàleg: jo dic una cosa, tu

dius una altra, però tot virtual. Hem d'arribar al diàleg

concret.  I  com es  comença a dialogar?  Amb l'oïda,

desbloquejant les oïdes.

Si vaig a visitar un malalt i començo a parlar:" No et

preocupis,  et curaràs ràpid, blablablabla ...,  ciao que

Déu et beneeixi ... ". El pobre malalt es queda una mica

així ... Ell tenia necessitat de ser escoltat! Quan es visita

a un malalt és millor quedar-se callat, donar-li un petó,

acariciar-lo, fer-li una pregunta: Com estàs?, i deixar-lo

parlar.



CLASSE DE RELIGIÓ A L'ESCOLA

El  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  de

Catalunya,  té  previst  iniciar  el  període  de

preinscripcions  a  les  escoles  i  instituts  de  titularitat

pública del 23 de març al 4 d'abril. Per aquest motiu els

pares  i  mares  cal  que  sigueu  conscients  del  vostre

compromís en l'educació cristiana dels vostres fills que

vau assumir el dia que els vau batejar.

En aquest sentit, la classe de religió, no substitueix

la catequesi de la parròquia -en totes les edats- sinó

que és un bon complement. I com a ciutadans teniu

dret a demanar, tal com està previst per la legislació

vigent, la classe de Religió i Moral catòlica.

OBRES AL CARRER BON VIATGE

Aquesta  setmana  passada  l’Ajuntament  ens  va

informar  sobre  les  obres  que tot  just  han començat.

Segons el projecte, la reforma de la via pública també

afectarà a tota la plaça de l’església. Això vol dir que

durant  unes  setmanes  es  veurà  reduït  l’accés  a  la

parròquia. De totes maneres ens han assegurat que en 



tot  moment  serà  practicable  l’entrada  a  l’església.

Agraïm la bona disposició de l’Ajuntament i al mateix

temps mirem de suportar les molèsties amb paciència.

PROPER DIUMENGE 1r de MES  COL·LECTA
 Per les reparacions de les esquerdes de l’església

EL TWEET DEL PAPA

“Dios  sabe  mejor  que  nosotros  lo  que  necesitamos;

debemos  fiarnos  de  Él,  porque  sus  caminos  son  muy

diferentes de los nuestros”.

AGENDA

 Divendres 31:   a les 18:00h. Via Crucis.

           Dissabte 1 d'abril: a  les 9:00h.  Sta. Missa 1er dissabte

                  de mes a l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge.

 

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 27: 19:00h. Dimarts 28: 7:15h. /19:00h.  Dimecres

29:  19:00h.  Missa  exequial  per  Joaquim  Grau  Pujol.

Dijous 30: 7:15h./19:00h. Divendres 31: 19:00h.  Dissabte

1: 9:00h. /19:30h. Diumenge 2: 10:00h. /11:00h./12:00h.

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