19 d’ OCTUBRE de 2014
DIUMENGE XIX durant l’any / A
El Prat de Llobregat

FULL PARROQUIAL

CONTRA LA RIQUESA QUE EMPOBREIX EXIGIM JUSTÍCIA SOCIAL
MANIFEST POBRESA ZERO 2014

Núm.
1.522

Falten poc menys de 365 dies perquè s’acompleixi el termini que es van donar 189
països, entre els quals l’Estat espanyol, per a assolir els Objectius de desenvolupament del
mil·lenni (ODM) referits a la fam, l'educació, la salut, la igualtat, el medi ambient, l'ajuda al
desenvolupament i una governança mundial per a avançar en l'eradicació de la pobresa al
món. En aquesta línia i des de fa quasi deu anys, Pobresa Zero convoca a la ciutadania per
recordar aquests compromisos, mobilitzar-nos contra les causes de la pobresa i la desigualtat
al món. I per posar de manifest el que impliquen l'incompliment d'aquests objectius i les
retallades en matèria de cooperació al desenvolupament per als 1.200 milions de persones
que viuen en extrema pobresa en el planeta.
A hores d'ara patim les conseqüències d'una crisi, conseqüència de les polítiques
neoliberals que s'han anat aplicant al món, i estem patint les conseqüències de les mesures
aplicades per a sortir de la crisi, que han implicat retrocessos, retallades de la despesa social i
retallades en cooperació que posen en perill la vida de les persones més vulnerables. Aquestes
mesures posen en perill compromisos tan internacionals, com els esmentats ODM, la
Declaració dels drets humans i la Carta de les Nacions Unides.
En aquesta línia no podem deixar de denunciar les conseqüències que, aquests
incompliments i les retallades en matèria de cooperació i despesa social, tenen per als més
de 2.200 milions de persones que viuen amb menys de 2 euros i mig al dia al món, que
passen fam, s’emmalalteixen i moren. Per tot això és urgent canviar aquest sistema que
d'una banda genera riquesa per a l'1% de la població i d’una altra un empobriment
generalitzat per a la resta. Un sistema que aprova els conflictes i la guerra per al control
geoestratègic dels recursos, la destrucció de la naturalesa i la desigualtat social. Un sistema
que en definitiva sotmet l'activitat política a les regles del mercat, centrant-la en la
maximització del benefici econòmic, sense tindre en compte els costos humans i
mediambientals.
Davant d'aquesta situació d'injustícia, RECLAMEM un model social i econòmic
diferent, que garanteixi la dignitat de tot el gènere humà. Perquè sí que hi ha recursos
suficients, i la redistribució de la riquesa és la clau fonamental per a garantir el compliment i
la protecció dels drets humans per a totes les persones.
Per tot això PROPOSEM:
 Un canvi de l'economia especulativa per una economia al servei de les persones.
 Un repartiment just de les riqueses al servei de les persones i del bé comú.
 Potenciar alternatives que permeten a la naturalesa regenerar-se i a totes les persones
mantenir una vida digna.
 Canviar l'individualisme i la competitivitat per la cooperació i la solidaritat entre les
persones i els pobles.
 Fomentar la pau per a les persones, el pobles i amb la naturalesa.
En definitiva, canviar un sistema on LA RIQUESA EMPOBREIX per un altre on LA
RIQUESA GENERA UNA VIDA DIGNA PER A TOTES LES PERSONES.
LES PERSONES PRIMER, POBRESA ZERO! + informació a www.probresazero.org
------------------------------AVUI DIUMENGE 19 D’0CTUBRE, BEATIFICACIÓ DEL PAPA PAU VI. Octubre haurà
estat el mes del papes del segle XX. El dia 11 vam celebrar Joan XXIII, ara dimecres 22 serà
Joan Pau II. I avui a Roma és proclamat beat el Papa del Concili i post concili, el gran Pau
VIè que va conduir l’església en moments molt complicats, amb molta saviesa i humilitat.
--------------------------------DIUMENGE QUE VE DIA 26, A LES 12, A SANT BOI DE LLOBREGAT,
INAUGURACIÓ D’UNA NOVA ESGLÉSIA, LA PARRÒQUIA DE SANT ANTONI
MARIA CLARET. És un temple de nova construcció, al barri de Marianao. N’és rector Mn.
Pere Rovira Oliveros, que va ser vicari del Prat fins al 2006. Els qui vulgueu esteu convidats
a la dedicació i estrena d’aquesta nova església. Felicitats i bona feina Mn. Pere !

"Oh Déu, vós que pel baptisme ens feu participar del misteri de la mort i de la resurrecció
del vostre Fill, concediu-nos de viure sempre units a Vós en una vida nova"

Han rebut el sagrament del baptisme els següents nous cristians:
MARTINA JARA SEGURA; CARLA NAVAS MORILLO;
MIQUEL MAGAN ROJO; MARTINA i MIGUEL ZARCO ARTIEDA;
NEREA MELLADO DELGADO; JANA PALACIOS BLANCO.

BAPTISMES

"Escolteu, Senyor, les nostres súpliques i concediu la gràcia d'estimar-se tota la vida a
aquest fills vostres, que s’han unit en matrimoni davant d'aquest altar"
Amb goig han unit les seves vides pel sagrament del matrimoni:
MIGUEL ÁNGEL ZARCO MESA amb CRISTINA ARTIEDA ESQUINA
JOSÉ ANTONIO MELLADO RUIZ amb Mª LOURDES DELGADO COBOS
JOSEP Mª PALACIOS ESTORACH amb MERITXELL BLANCO ABAD

MATRIMONIS

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als
qui ja han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"
Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
JOANA GELABERT BOU (84); CARMEN GASCÓ PALLARÉS (89);
ANNA AMAYA DOMÍNGUEZ (77).
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Maria Peralta Acero; Elia Prieto.
Petra-Manuela García; Toribio García.
Prudencio Villaverde Campos.
Wilhem Slager i Domingo Gibert.
esposos Josep Bages i Sabina Borrull; Gloria Baiges;
Elvira Simón.
famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide-Lázaro;
esposos Fernando i Isabel; Manuel Pardo Villamayor.
famílies Company-Solà; Maria i Joan; Cisquet i Mª Teresa;
Conxita Sanfeliu.
Josep Portillo; Josep Portero; famílies Ferrer-Busquets.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.

HORARI DE MISSES A PARTIR DEL DIUMENGE 19 D’OCTUBRE
Eucaristia a les 9, a les 11, a les 12 a Sant Jordi, a les 12’30 i a les 8 del vespre. Torna a haver-hi
missa diumenge a 12’30h.
També ha tornat l’eucaristia dels dilluns i divendres a les 20 h del vespre. A la Cripta.
Dijous 23, de les 19 a les 20’30, grup de catequesi Bíblia i Litúrgia. Formació per a adults.
Dissabte 25, a les 9’45, reunió per preparar les sessions del Vine i Veuràs. A la rectoria.
El dissabte 25 d’octubre, amb la missa familiar, la castanyada i un sopar amb antics monitors i amics
es clou el 30 aniversari del Centre d’Esplai Sant Pere i Sant Pau. Agraïment a tots els monitors i pares
i mossens que hi han treballat al llarg dels anys, i ànims i felicitació als qui ara s’hi esmercen.
Del 6 al 9 de març del 2015 farem una Ruta Teresiana organitzada per les parròquies del Prat i les
germanes carmelites. Serà una excursió en autocar, de 4 dies, a Àvila i altres llocs de record de Santa
Teresa. Properament donarem el programa, els preus i els dies d’inscripció.

Celebració comunitària del sagrament del perdó: el divendres 24 d’octubre a les 19 h. A més
de les celebracions de la penitència pròpies dels temps forts de l’any cristià (per Advent- Nadal
i per Quaresma-Pasqua) oferim també un dia de pregària penitencial i de celebració del
sagrament del perdó. A la cripta, a les 7 de la tarda, abans de la missa vespertina.

