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COMUNICACIONS SOCIALS

Comunicació i misericòrdia: un encontre fecund

L’Any  Sant  de  la  Misericòrdia  ens  convida  a

reflexionar sobre la relació entre la comunicació i  la

misericòrdia.  Efectivament,  l’Església,  unida  a  Crist,

encarnació viva de Déu misericordiós, està cridada a

viure la misericòrdia com a tret distintiu de tot el seu ser

i actuar. Allò que diem i com ho diem, cada paraula i

cada  gest  hauria  d’expressar  la  compassió,  la
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tendresa i  el perdó de Déu amb tots. L’amor, per la

seva naturalesa, és comunicació,  porta a l’obertura,

no a l’aïllament.  I  si  el  nostre cor i  els  nostres gestos

estan animats per la caritat, per l’amor diví, la nostra

comunicació serà portadora de la força de Déu.

La  comunicació  té  el  poder  de  crear  ponts,

d’afavorir  l’encontre i  la inclusió,  enriquint  d’aquesta

manera  la  societat.  És  bonic  veure  persones  que

s’afanyen a escollir amb cura les paraules i els gestos

per  a  superar  les  incomprensions,  guarir  la  memòria

ferida i  construir  pau i  harmonia. Les paraules poden

construir ponts entre les persones, les famílies, els grups

socials i els pobles. I això és possible tant en el món físic

com  en  el  digital.  Per  tant,  que  les  paraules  i  les

accions siguin apropiades per a ajudar-nos a sortir dels

cercles viciosos de les condemnes i les venjances, que

continuen  emmascarant  individus  i  nacions  i  que

porten a expressar-se amb missatges d’odi.

RASTRILLO PER LES OBRES

Els  voluntaris  del  rastrillo  han  recollit  500€  dels

objectes que van quedar.



LA COLINA DE LOS SALVAVIDAS

40.000  metros  cúbicos  de chalecos  salvavidas  se

amontonan  en  las  costas  de  la  isla  de  Lesbos,  en

Grecia. Es un “tsunami anaranjado” como lo llaman los

isleños,  que recuerda el  éxodo masivo  de personas,

principalmente de Siria, desgarrada por el conflicto, en

busca de esperanza y una vida pacífica en Europa.  

Hay chalecos de todas las  medidas,  también los

pequeños, y cada uno lleva consigo la historia de una

vida. Algunos no ayudaron a quien lo llevaba puesto,

son defectuosos, absorben el agua, no ayudan a flotar

e impiden nadar, de manera que en lugar de salvar

facilitan que se ahogue quien lo lleva. Fabricados en

fábricas clandestinas turcas, se los venden a 10€ con

marcas falsificadas, en relación a uno auténtico que

cuesta 30€. De hecho, de los controles realizados por

las autoridades griegas de cada 100 sólo 1 reúne las

condiciones  requeridas.  Se  trata  de  la  ulterior

especulación de los traficantes de seres humanos. 

 AMB  EL  PAPA  PER  UCRAÏNA. Es van recollir:

 hospital 126,92€  i parròquia 647,2€. 

Gràcies per la vostra generositat!



AGENDA

Dilluns 9: de 19:30h. a 20:30h. reunió de litúrgia.

Dimarts 10: de 19:30h. a 20:30h. sessió de Bíblia. Tema:

“La creació de l’home”.

Dijous 12: memòria litúrgica del beat Álvaro del Portillo.

                  de 15:15h. a 16:30h.  Recés per a dones.

Divendres 13: Mare de Déu de Fàtima.

a les 11:00h. sta. Missa residència Sophos.

de 19:30h. a 23:30h. Exposició del Santíssim.

Dissabte 14:  a les 18:00h. Cerimònia 1es comunions.

Diumenge 15: a les 12:00h. Cerimònia 1es comunions.

INTENCIONS  STA. MISSA

Dilluns 9 : 19:00h. Joaquima Casas (1er. aniv.). Dimarts

10: 7:15h./ 19:00h. Agustí i Agustina, Francesc, Carme i

Yolanda.  Dimecres  11:  19:00h.  Missa  exequial  per

Macaria  Ortiz  Dieguez.  Dijous  12:  7:15h./19:00h.

Divendres 13: 19:00h. Dissabte 14: 9:00h. / 19:30h. María

Orive.  Diumenge  15:  10:00h.  /  11:00h./  12:00h.  pels

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


