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CRISI DELS REFUGIATS
La mesa de coordinació de l’acollida dels refugiats
del bisbat de Sant Feliu informa que aquesta acollida
serà

canalitzada

pel

Govern

de

l’Estat.

Es

parla que seran aproximadament 15.000 persones que
arribaran en un període de 2 anys. En una segona fase,
els refugiats sortiran dels dispositius preparats, i serà
quan arribaran als nostres barris i parròquies, llavors
entrarà en joc l’acció de les entitats com Càritas, tot i
així, no sembla que això hagi de succeir en els propers
mesos.

Ara és el moment que com a Església, transmetem
aquest missatge d’acollida a les nostres comunitats i a
la resta de la societat, sense cap tipus de discriminació
ni de rebuig, ja parlem de refugiats o de persones
immigrants. El fet de migrar és un dret quan una
persona no troba les condiciones mínimes per poder
desenvolupar la seva vida amb dignitat.
D’altra banda, seria interessant com a diòcesis,
poder saber de quins recursos podríem comptar per a
l’acollida d’aquestes persones. Es tracta de processos a
llarg termini que poden durar uns anys, i que per tant
cal tenir-ho present a la hora de fer l’oferiment.
De moment no s’ha obert cap compte específic
per l’acollida dels refugiats, donat que encara no
tenim prou informació i no sabem que pot arribar a
suposar el procés d’acollida. Mentrestant, els donatius
que arriben els adreçarem a través de Càritas
Espanyola a les Càritas dels països on estan els refugiats
en aquests moments (Grècia, Sèrbia i Macedònia).
Per tant podeu fer arribar els donatius a través del
compte de Càritas Diocesana indicant el concepte:
“REFUGIATS”.

ES65-2100-5000-58-0200042738

SOLEMNITAT DE TOTS SANTS 1 de NOVEMBRE
La solemnitat de Tots Sants posa en relleu la
vocació de tot cristià a esdevenir un sant. Aquesta és
la primera i fonamental vocació dels qui hem estat
batejats. També és un dia de joia perquè són molts
germans i germanes nostres els qui han assolit la
santedat i ja són al Cel.
En canvi, l’endemà, el 2 de novembre, és el dia de
pregària pels qui han mort perquè, purificats, arribin al
Cel.
PREGÀRIA AL CEMENTIRI
La pregària al cementiri pels difunts serà el
diumenge 1 a les 15:30h. a

l'oratori del tanatori.

Tingueu en compte que el cementiri tanca les portes a
les 17:00h.
RIFA QUADRE
El 831 és el número premiat en el sorteig de la
pintura a l’oli ( paisatge del Deltebre). S’han recollit
1029€ que es destinaran al fons per la reparació de les
esquerdes. Moltes gràcies a tots els qui heu col·laborat
venent números o comprant-ne.

CASTANYADA. HI SOU TOTS CONVIDATS!
Dissabte 31 hi haurà una castanyada familiar, per
grans i petits, al local parroquial a partir de les 20:30h.
Diumenge 1 després de la pregària al cementiri, ens
trobarem per una castanyada al local parroquial sobre
les 17:30h.
CLUB INFANTIL ESPURNA dissabtes 11:00h. a 13:30h.
Inici: 7 novembre
PROPER DIUMENGE 1r de MES COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església.
Rectificació: la col·lecta del setembre va ser de 413€.
AGENDA
Diumenge 25: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com
cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.
Dimarts 27: a les 19:30h. consell d’assumptes econòmics
Dijous 29: a les 20:00h. consell pastoral parroquial
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 23 octubre: 19:00h. Juan (1er. aniv.) i José

Menchón (3er aniv.), José i Maria.

