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Del MISSATGE del St. PARE FRANCESC
PER A LA 102a JORNADA MUNDIAL DE L’EMIGRANT
I EL REFUGIAT 2016
«Emigrants i refugiats ens interpel·len.
La resposta de l’Evangeli de la misericòrdia»
En la nostra època, els fluxos migratoris augmenten

continuadament a totes les àrees del planeta: refugiats
i persones que escapen de la seva pàtria interpel·len
cadascun de nosaltres i les col·lectivitats, desafiant la
manera tradicional de viure i, a vegades, trastornant
l’horitzó cultural i social amb el qual es confronten.
Cada vegada més sovint, les víctimes de la violència i

de la pobresa, abandonant les seves terres d’origen,
sofreixen l’ultratge dels traficants de persones humanes
en el viatge cap al somni d’un futur millor. Si després
sobreviuen als abusos i a les adversitats, han d’enfrontarse a realitats on es coven sospites i temors. A més, no és
estrany que es trobin amb manca de normes clares i que
es puguin posar en pràctica, que regulin l’acollença i
prevegin vies d’integració a curt o llarg termini, amb
atenció als drets i als deures de tots. Més que en temps
passats, avui l’Evangeli de la misericòrdia interpel·la les
consciències, impedeix que s’habituïn al sofriment de
l’altre i indica camins de resposta que es fonguin en les
virtuts teologals de la fe, de l’esperança i de la caritat,
desplegant-se en les obres de misericòrdia espirituals i
corporals. (...)
Els emigrants són els nostres germans i germanes que
cerquen una vida millor lluny de la pobresa, de la fam,
de l’explotació i de la distribució injusta dels recursos del
planeta, que haurien de ser dividits de manera igual
entre tots. ¿No és potser el desig de cada un d’ells
millorar les condicions pròpies de vida i obtenir un
benestar honest i legítim per a compartir amb les
persones que estimen?

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS 18-25 ENERO
Destinados a proclamar las grandezas del Señor
El lema de este año se inspira en un pasaje de la
Primera Carta de san Pedro (2, 9-10), que es el texto
bíblico

de

referencia

para

este

año.

La

idea

fundamental que se quiere transmitir es que todos los
bautizados, aunque formen parte de diferentes Iglesias y
comunidades eclesiales, comparten la misma vocación
de proclamar las grandezas del Señor.
CITAS Y PENSAMIENTOS DE LOS PAPAS
SOBRE LA MISERICORDIA
A través de la oración, Dios se revela en primer lugar
como Misericordia, es decir, como Amor que va al
encuentro del hombre que sufre. Amor que sostiene, que
levanta, que invita a la confianza

S. Juan Pablo II

CONSELL PARROQUIAL D’ASSUMPTES ECONÒMICS
Aquest figura -prevista al Codi de Dret canònicassesora el rector de la parròquia en la gestió del
patrimoni i dels recursos monetaris. Un dels seus membres,
Javier Dies, ha canviat de domicili. Per això, a partir d’ara
s’incorpora un nou col·laborador, Ángel Heredia. Agraïm
la seva disponibilitat.

DONATIVOS PARA LAS OBRAS
- En la rifa de entradas de futbol se han recogido 190€.
Agradecemos la iniciativa de la persona que la ha
organizado.
- También se ha recibido un donativo de 1000€ en la
cuenta. Agradecemos la generosidad del benefactor.

Recordamos que los donativos desgravan para la
declaración de la Renta.
La cuenta corriente de La Caixa para las obras es:
IBAN ES71 2100 0291 3702 0024 7778
AGENDA

Dimarts 19: 20:00h. Consell d’assumptes econòmics
Dijous 21: de 19:40h. a 21:00h. Recés per a homes.
Diumenge 24: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com
cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 18: 19:00h. Dimarts 19: 7:15h. / 19:00h. Carmen
Delgado

Ruz.

Dimecres

20

19:00h.

Dijous

21:

7:15h./19:00h. Agustí Ravell Camps. Divendres 22:
19:00h. Dissabte 23: 9:00h. / 19:30h. Diumenge 24:
10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital
St. Joan Despí.

