FULL INFORMATIU
Any I - Núm. 24
18 febrer 2018
I DIUMENGE
QUARESMA
Plaça de l’església 1
08970 Sant Joan Despí
933730216
santjoan662@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiasantjoandespi.com

Bisbat de St. Feliu de Llobregat

MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC
PER A LA QUARESMA-1
“EL MAL S’ESCAMPARÀ TANT, QUE L’AMOR DE MOLTS ES REFREDARÀ”
Estimats germans i germanes,
Un cop més ens surt a l’encontre la Pasqua del Senyor. Per
preparar-nos per a rebre-la, la Providència de Déu ens ofereix
cada any la Quaresma, «signe sacramental de la nostra
conversió», que anuncia i realitza la possibilitat de tornar al
Senyor amb tot el cor i amb tota la vida.
Com tots els anys, amb aquest missatge desitjo ajudar tota
l’Església a viure amb goig i amb veritat aquest temps de
gràcia, i ho faig inspirant-me en una expressió de Jesús a
l’Evangeli de Mateu: «El mal s’escamparà tant, que l’amor de
molts es refredarà» (24,12).

Aquesta frase es troba en el discurs que parla de la fi dels
temps i que està ambientat a Jerusalem, a la muntanya de les
Oliveres, precisament allí on començarà la passió del Senyor.
Jesús, responent una pregunta dels seus deixebles, anuncia una
gran tribulació i descriu la situació en la qual podria trobar-se la
comunitat dels fidels: enfront dels esdeveniments dolorosos,
alguns falsos profetes enganyaran molta gent fins amenaçar
amb apagar la caritat en els cors, que és el centre de tot
l’Evangeli.
Els falsos profetes.
Escoltem aquest passatge i preguntem-nos: quines formes
prenen els falsos profetes?
Són com «encantadors de serps», o sigui, s’aprofiten de les
emocions humanes per esclavitzar les persones i dur-les on ells
volen. Quants fills de Déu es deixen fascinar per les seduccions
d’un plaer momentani que es confon amb la felicitat! Quants
homes i dones viuen encantats per la il·lusió dels diners, que els
fa en realitat esclaus del lucre o d’interessos mesquins! Quants
viuen pensant que es valen per ells mateixos i cauen presos de la
soledat.
Uns altres falsos profetes són aquells xarlatans que ofereixen
solucions senzilles i immediates per als sofriments, remeis que
tanmateix són completament inútils: quants són els joves als quals
se’ls ofereix el fals remei de la droga, d’unes relacions d’un sol ús,
de guanys fàcils però deshonestos. Quants es deixen captivar
per una vida completament virtual, en la qual les relacions
semblen

més

senzilles

i

ràpides

però

després

resulten

dramàticament sense sentit. Aquests estafadors no sols ofereixen
coses sense valor sinó que treuen el que és més valuós, com la
dignitat, la llibertat i la capacitat d’estimar. És l’engany de la
vanitat, que ens duu a presumir de les nostres qualitats…, fentnos caure en el ridícul, i el ridícul no té marxa enrere. No és una
sorpresa: des de sempre el dimoni, que és «mentider i pare de la
mentida» (Jn 8,44), presenta el mal com a bé i el que és fals com
a veritable, per confondre el cor de l’home. Cadascun de
nosaltres, per tant, està cridat a discernir i examinar en el seu cor
si se sent amenaçat per les mentides d’aquests falsos profetes.
Hem d’aprendre a no quedar-nos en un nivell immediat,
superficial, sinó a reconèixer quines coses són les que deixen en
el nostre interior una petjada bona i més duradora, perquè
venen de Déu i certament serveixen per al nostre bé.
Francesc, Papa
ORACIÓN DE SAN EFRÉN EL SIRIO PARA LA CUARESMA
"Señor y Maestro de vida,
no me abandones al espíritu de pereza,
de desánimo, de dominación y de vana charlatanería.
Antes bien, hazme la gracia, a mi tu siervo,
del espíritu de castidad, de humildad,
de paciencia y de caridad.
Sí, Señor-Rey, concédeme el ver mis faltas
y no condenar a mi hermano.
¡Oh, Tú, que eres bendito por los siglos de los siglos.

Amén.

ACTIVITATS DURANT LA SETMANA
Dijous 22 de febrer de 9h a 13h. Adoració del santíssim
matinal.
Divendres 23 de febrer de 18 a 18:30h. Via Crucis pel
temple parroquial. Dia d’abstinència.
CÀRITAS
729 kgs. recollits durant el mes de desembre.
ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
DISSABTE 3 DE MARÇ
SORTIDA ARXIPRESTAL A CERVERA.:visita de la Parròquia
de Santa Maria, a la Universitat, missa a l’Església de sant
Antoni i dinar fratern. Preu 35€. Sortirem a les 8h del matí, ja
us indicarem el lloc i tornarem vers les 18h.
DISSABTE 10 DE MARÇ
SORTIDA A LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA: Horari tarda-nit. De
17h a 21:45h. 2 de març data màxima per apuntar. Ja
informarem als interessats sobre el preu.
DIFUNTS
Divendres 23 de febrer: Dfts. Jacint Mariné i Elvira Tarrida
Dissabte 24 febrer: Dfts. Carles Milà i Maria Gallofre.
SANTORAL
Jueves 22 de febrero: La Càtedra de San Pedro, fiesta.

