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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

PASQUA TENYIDA DE SANG A PAKISTAN

El diumenge de Pasqua 72 persones- entre elles 29
infants- van morir en un atemptat terrorista a Lahore, la
segona ciutat més gran del Pakistan. L’atac, perpetrat per
fonamentalistes

islàmics,

anava

dirigit

contra

famílies

cristianes que estaven celebrant la Pasqua en un parc.
Algunes de les víctimes, com nosaltres, feia poques hores
que havien renovat les promeses del Baptisme en la Vigília
Pasqual. Són germans nostres per la fe i el baptisme! Com
acompanyen el dolor de les seves famílies amb la pregària?.

Amb aquest atac els extremistes busquen intimidar la
minoria cristiana en un país de majoria musulmana per
obligar-los a convertir-se a l’Islam, marxar o morir.
El bisbe de Lahore, mons Sebastian Shaw, ha declarat:
“Als meus creients els he animat a no perdre l’esperança
perquè, tot i que afrontem un període de grans dificultats,
hem d’aprendre a aixecar-nos, de la mateixa manera que
Crist va saber aixecar-se mentre portava la creu. I així hem
de ser capaços d’avançar tot i el pes de la creu, perquè Déu
sempre estarà amb nosaltres”. I és que, des de llavors, el
prelat ha estat recorrent els hospitals de la zona on ha visitat
a alguns dels més de 300 ferits i a les famílies de les
víctimes: “He visitat cada llit i cada víctima independentment
de la seva fe. Ha estat realment difícil perquè he vist a molts
nens de només 4 o 5 anys, cristians i musulmans, ferits o
assassinats en aquest terrible atemptat”.

FESTA DE LA DIVINA MISERICÒRDIA
La Festa de la Divina Misericòrdia té com a fi principal fer
arribar als cors de cada persona el següent missatge: Déu és
Misericordiós i ens estima a tots. “I com més gran és el
pecador, tant més gran és el dret que té a la meva
misericòrdia "(del Diari de sta. Faustina Kowalska).

En aquest missatge, que Nostre Senyor ens ha fet arribar
per mitjà de sta. Faustina, se'ns demana que tinguem plena
confiança en la Misericòrdia de Déu, i que siguem sempre
misericordiosos amb el proïsme a través de les nostres
paraules, accions i oracions ... "perquè la fe sense obres, per
forta que sigui, és inútil" (del Diari). Aquest diumenge a les
15h. hi haurà el res de la coronilla a la parròquia.
NOTICIAS DE CÀRITAS SANT JOAN DESPÍ
Desde Cáritas queremos comunicaros que se ha
recibido una remesa de la Comunidad Europea de 700kg de
alimentos y por ello tenemos suficiente leche, galletas, arroz
y pasta. Apelando a vuestra generosidad, para todos
aquellos que queráis colaborar, los alimentos que se
necesitan en este momento son LEGUMBRES en botes de
cristal, AZÚCAR y COLA CAO, así como PRODUCTOS DE
HIGIENE PERSONAL como gel, champú, dentífrico, cepillos
de dientes y crema y cuchillas de afeitar.
También podéis colaborar con donativos puesto que
recientemente se ha comprado una lavadora a una de las
familias y se ha ayudado a una persona en el pago del recibo
del agua.
Estamos asimismo preparando una peregrinación jubilar
a la Catedral de Sant Feliu con los personas usuarias de
Cáritas Sant Joan Despí, de la que os informaremos más
adelante.

“...Todo lo que es terrenal dura poco. Y todo lo que parece
ser grande se esfuma como el humo, y no da libertad al
alma, sino cansancio. Feliz el alma que entiende estas cosas
y toca la tierra con un solo pie” (Diario, 114) Sor Faustina
AGENDA
Diumenge 3 abril: 15:00h. res de la coronilla.
Dilluns 4: 19:30h. reunió grup de litúrgia.
19:00h.

Missa

de

la

solemnitat

de

l’Anunciació del Senyor. “Jornada per la vida”.
Dijous 7: de 19:30h a 20:30h. Lectio divina per a dones.
Divendres 8: a les 11:00h. sta. Missa residència Sophos
de 19:30h. a 23:30h. Exposició del Santíssim
Dissabte 9: sortida a Port Aventura del club espurna
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 4: 19:00h. pels concebuts no nascuts. Dimarts 5:
7:15h./ 19:00h. Dimecres 6: 19:00h. Missa exequial per
Montserrat Bruño Marín. Dijous 7 : 7:15h./19:00h. Agustí
Ravell Camps. Divendres 8: 19:00h. Dissabte 9: 9:00h. /
19:30h. Benvinguda Mestres i Rafael Tarrida. Diumenge 10:
10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital
St. Joan Despí.

