21 de FEBRER de 2016
DIUMENGE II DE QUARESMA
OFERIR MÉS QUE PA...
“Passem de la indignació a l’acció alliberadora” és el treball de la prioritat d’aquest
curs a l’ACO (Acció Catòlica Obrera). Una militant deia que l’indigna tantes persones que neguen la realitat, i l’allibera la quantitat de gent disposada a ajudar on calgui una actuació efectiva.
És una realitat que molts habitants del món pateixen el flagell de la fam i que a prop
nostre hi ha persones que, si no fos per la solidaritat de la gent canalitzada per ONGs
inspirades en la Doctrina Social de l’Església, com Càritas i Mans Unides, no podrien subsistir.
La lluita contra la fam i la malnutrició, la pobresa i el subdesenvolupament, la malaltia i la falta d’instrucció; i també contra les causes de tot això (injustícia i desigualtat
en el repartiment dels béns, ignorància i prejudicis, indiferència i crisi de valors humans) està en plena sintonia amb l’encíclica Laudato si’ del papa Francesc, que diu:
“El desafiament urgent de protegir la nostra casa comuna inclou la preocupació
d’unir tota la família humana en la recerca d’un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar”.
Comptant sempre amb l’ajut de Déu, tal com diu el mateix Papa: “El Creador no ens
abandona, mai no ha fet marxa enrere en el seu projecte d’amor, no es penedeix pas
d’haver-nos creat. La humanitat encara posseeix la capacitat de col·laborar per a
construir la nostra casa comuna”.
No oblidem les altres entitats, no d’Església, que també fan aquesta tasca complementària de l’administració, i que tant unes com altres compleixen la voluntat del
papa Francesc amb una tasca més integral: “...D’aquesta manera hom té cura del
món i de la qualitat de vida dels més pobres, amb un sentit solidari que és al mateix
temps consciència d’habitar una casa de tots que Déu ens ha prestat.
Aquestes accions comunitàries, quan expressen un amor que es lliura, poden convertir-se en intenses experiències espirituals”.

PREGÀRIA
Pare de misericòrdia,
ajuda’ns a practicar, estimant,
l’Obra de Misericòrdia Corporal
de donar de menjar al famolenc.
Fes que l’acció alliberadora
vagi més enllà:
que el pa alimenti el cos
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i la teva Paraula l’esperit.

"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:
PILAR GIL ITURAIN (97)
TERESA DALI SIGALÉS (90)
MARIA ANGELES TORRES ESCORIHUELA (67)
ANDRÉS CADENAS MENDIA (93)
GABRIEL SAEZ GUILLEN (88)
DISSABTE 20
DIUMENGE 21
DILLUNS 22
DIMECRES 24
DIJOUS 25
DISSABTE 27
DIUMENGE28

a les 19
a les 9
a les 11
a les 9
a les 9
a les 9
a les 9
a les 19
a les 9
a les 11

TROBADA DIOCESANA
D’ADOLESCENTS I JOVES
A Vallirana aquest dissabte 20 de febrer durant la
tarda i fins a la nit, al col·legi del roser, de les dominiques.

PREGÀRIA DEL VIA CRUCIS
Tots els dissabtes del temps de quaresma, a les
18.15h a l’Església de Sant Pere i sant Pau.

AE CAN BARÓ
Una de les unitats és a les nostres sales parroquials
aquest cap de setmana.

REUNIÓ DE PARES DE CATEQUESI
Els pares dels infants de 2n dels grups de Sant Pere
i sant Pau tenen reunió aquest proper dimarts 22 a
les 17.30h. El dimecres els pares dels infants de 1r
nivell, a la mateixa hora.

REUNIÓ DE MOSSENS
Aquest proper dimecres 24 a l’ermita de Bruguers
hi ha reunió dels mossens del nostre arxiprestat.

SOPAR DE LA FAM
Divendres 26 de febrer, a les 20h, a l’Institut Ribera
Baixa (carrer de l’Aneto 2-4). Es tracta d’un sopar
de sensibilització i recollida de recursos per al Programa mòbil d’atenció primària de salut a Chikmagalur (Karnataka, India) que promou l’organització
Mans Unides. Procurem convidar-hi a participar
tothom qui ens hi pugui ajudar.

Aniceto Martín Trejo; Jorge Ezcurra
Rafel Mas i Montserrat Pugés; Joan Sans i família
esposos Josep Ribas i Evangelina Pi
Joan Comanges
Laura Díaz
Antonio Gómez Plaza
esposos Enric Querol i Quimeta Busquets
famílies Company-Solà
Josep Portillo
famílies Clarisó-Monfort-Lens

ESPLAI SANT PERE I SANT PAU
El proper cap de setmana hi ha activitat de tot el cap
de setmana les diferents seccions de l’esplai

FESTA DE LA CASA D’ANDALUSIA
El proper diumenge la casa d’Andalusia celebra la
seva festa. A les 12.30h hi haurà la missa al local
del carrer de les moreres 105, amb la intervenció
del coro rociero Cruz de Mayo del Prat.

JORNADES DIOCESANES
DE FORMACIÓ I ESPIRITUALITAT
Per al clergat de Sant Feliu, a Montserrat. Seran des
del dilluns 29 de febrer fins al dimecres 2 de març.
Per tal de facilitar l’assistència de tots els mossens
de la ciutat, a l’hora d’alguna de les eucaristies es
farà una celebració de la paraula amb comunió.

