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PER A LA QUARESMA 2016
LES OBRES DE MISERICÒRDIA EN EL CAMÍ JUBILAR
«El que jo vull és amor, i no sacrificis!» (Mt 9,13)
1. Maria, icona d’una Església que evangelitza perquè
és evangelitzada.
Maria, després d’haver acollit la Bona Notícia que li
anuncia l’arcàngel Gabriel, canta profèticament en el
Magnificat la misericòrdia amb què Déu l’ha escollida.
La Verge de Natzaret, promesa a Josep, es converteix
així en la icona perfecta de l’Església que evangelitza,
perquè va ser i continua sent evangelitzada per obra
de l’Esperit Sant, que va fer fecund el seu ventre virginal

2. L’aliança de Déu amb els homes: una història de
misericòrdia.
El misteri de la misericòrdia divina es revela al llarg
de la història de l’aliança entre Déu i el seu poble Israel.
Déu, en efecte, es mostra sempre ric en misericòrdia,
disposat

a

vessar

en

el

seu

poble,

en

cada

circumstància, una tendresa i una compassió visceral,
especialment en els moments més dramàtics, quan la
infidelitat trenca el vincle del Pacte i és necessari
ratificar l’aliança d’una manera més estable en la
justícia i la veritat (…).
3. Les obres de misericòrdia.
La misericòrdia de Déu transforma el cor de l’home
fent-li experimentar un amor fidel, i el fa al seu torn
capaç de misericòrdia(...).
Per això vaig expressar el meu desig que «el poble
cristià reflexioni durant el Jubileu sobre les obres de
misericòrdia corporals i espirituals». «Serà una manera
de despertar la nostra consciència, moltes vegades
ensopida davant el drama de la pobresa, i per entrar
encara més en el cor de l’Evangeli, on els pobres són
els privilegiats de la misericòrdia divina» (ibid., 15).

SOPAR DE LA FAM
Dissabte 20 a les 20:30h. ens trobarem al local
parroquial per sopar pa amb oli i una poma. Alhora
som convidats a deixar com almoina el que no gastem
pel

projecte

d’assistència

mèdica

a

l’Índia

que

enguany ens proposen des de MANS UNIDES per
col·laborar-hi.
Ens acompanyarà un representant de l’ong MANS
UNIDES- que recentment ha constituït una delegació al
nostre Bisbat- per parlar-nos de com canalitzen els ajuts
de la campanya contra la fam.
OBRAS DE MISERICORDIA: DAR DE COMER/DAR DE BEBER
Tener cada día el plato caliente en la mesa ha de
reavivar en nosotros no sólo la acción de gracias a Diosde ahí la costumbre cristiana de bendecir la mesa- sino
también la preocupación por aquellos hermanos que
carecen del sustento diario.
El Papa Francisco afirma que los alimentos que se
tiran a la basura se roban de la mesa del pobre. Por
eso, ha invitado en diversas ocasiones a mejorar la
distribución de los productos en el mundo, y combatir
así, con esta y otras iniciativas, la “cultura del descarte”.

Llenos de gozo y generosidad, seamos portadores de la
misericordia de Dios con todos, y especialmente con los
indigentes. Las posibilidades –muy variadas– no faltarán
si practicamos la caridad: por ejemplo, dedicar un
tiempo

periódicamente

en

organizaciones

de

solidaridad; implicarse en esa misma tarea también
como ocupación profesional; dar nuestra limosna a
esas iniciativas; trabajar para modificar las leyes que
impiden un comercio justo de los alimentos; evitar el
derroche de comida en la propia casa, etc.
AGENDA
Dijous 18: de 19:40h. a 21:00h. Recés per a Homes.
Divendres 19 a les 18:00h. Via Crucis.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 15: 19:00h.

Dimarts 16: 7:15h./ 19:00h. Josep

Olivé Piqué (1er. aniv.). Dimecres 17: 19:00h. Missa
exequial

per

Josep

Masot

Senan.

Dijous

18:

7:15h./19:00h. Divendres 19: 19:00h. Josep Olivé Babot i
Isabel Castells. Dissabte 20: 9:00h. / 19:30h. Diumenge
21: 10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h.
Hospital St. Joan Despí.

