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EL PAPA CONVIDA ELS MITJANS A NO OBLIDAR-SE
DE "L'OCEÀ DE BÉ" QUE HI HA AL MÓN
L'inici de 2017 es presenta ple de conflictes,
violència, odi, terrorisme i atacs armats imprevisibles i la
incapacitat de trobar solucions negociades i no
violentes.
No ens deixem robar l'esperança, perquè si el mal
apareix amenaçador i invasiu, hi ha el bé, un oceà de
bé que opera al món. Aquest bé té la cara dels que
socorren les víctimes dels bombardejos a Síria, dels qui
reben els migrants sense cedir a la temptació de

tancar-se, dels qui no es resignen a veure en l'altre, el
divers, un enemic; dels qui treballen pels nens i joves
sense futur; dels voluntaris en els hospitals; o de qui
comparteix el temps amb la gent gran de les nostres
ciutats.
Vèncer la globalització de la indiferència, la
petrificació del cor, que ens fa acostumar als cotxes
bomba i a la seva brutal càrrega de mort, als
immigrants que

s'ofeguen

a la Mediterrània en

barcasses transformades en taüts, als sensesostre que
moren de fred als nostres carrers sense que això sigui
notícia. La vida ens ha estat donada i se'ns ha
convidat a compartir-la interessant-nos pels altres.
Jesús va néixer en aquest món de la precarietat,
que segueix interpel·lant-nos. La pau, la justícia, es
construeixen dia a dia, reconeixent que la dignitat de
cada vida humana no s'ha de suprimir, a partir de la
més petita i indefensa, i reconeixent en cada ésser
humà el nostre germà.

TESORO DE TU VIDA: PARA JÓVENES 17-19 marzo
La parroquia ofrece una experiencia de encuentro con
Dios durante un fin de semana para jóvenes, través de
la música, el contacto con la naturaleza, y la oración.
El encuentro tendrá lugar en la casa de espiritualidad
de las religiosas capuchinas en Pallejà. Va dirigido a
jóvenes entre 16 y 25 años, y el precio es de 55€. Para
los que lo necesiten habrá un espacio reservado para
estudiar. Comienza el viernes 17 a las 19:00h. y finaliza el
domingo 19 a las 17:00h.
Más información: facebook.com/TesorodetuVida
DIFUNTS DESEMBRE’16 GENER’17
Les darreres setmanes ens han deixat les següents
persones, que encomanem a la Misericòrdia de Déu:
Amadeo Aguilar Aguilar 89a., Rosa Seculi Baixas 94a.,
Joaquín Raigon Marqués 85a., Artur Mas Mateo 85a.,
Luciano Ballega Fuerte 90a., Rosa Castell Ponce de
León 80a., María Dolores López Partera 87a., Natalio
Ruiz Jiménez 85a., Carmen Mañez Gómez 81a., Alfonso
Nuñez Martín 82a., Gregoria González Nieto 95a., José
Ribas González 57a., Pepeta Carceny Boada 93a.,

JORNADA MUNDIAL JUVENTUD PANAMÁ 22-27 enero’19

FRASES
“Lo pequeño es pequeño, pero ser fiel en lo pequeño,
es cosa grande”.

(San Agustín)

AGENDA
Dijous 23: de 19:30h a 21:00h. Reunió de catequistes
a les 19:30h. sessió de Bíblia: Abrahàn, el pare de tots
els creients
Diumenge 26: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com
cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 20: 19:00h. Amadeo Aguilar Aguilar. Dimarts 21:
7:15h. /19:00h. Mariano i Severina. Dimecres 22: 19:00h.
Missa exequial per Alfonso Nuñez Martín. Dijous 23:
7.15h./19:00h. Jacint Mariné i Elvira Tarrida. Divendres
24: 19:00h. Carlos Milà i Maria Gallofré. Dissabte25:
9:00h. /19:30h. Diumenge 26: 10:00h. /11:00h./12:00h.
pels feligresos/17:30h. Hospital St. Joan Despí.

