28 de FEBRER de 2016
DIUMENGE III DE QUARESMA
ACOLLIR ELS REFUGIATS
Des de l’estiu passat la situació dels refugiats que volen arribar a Europa fugint de la
guerra a Síria ha creat sentiments d’indignació, vista l’actuació dels líders europeus;
i també de compassió, perquè tot plegat atempta a la dignitat de la persona; i ,encara,
de por, perquè ens toca de prop.
Acollir els forasters és l’Obra de Misericòrdia Corporal que ens fa actuar davant
d’aquest drama humanitari.
Un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: Lleva’t, pren el nen
i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t’hi fins que jo t’ho digui, perquè Herodes
buscarà l’Infant per matar-lo (Mt 2,13).
Aquesta cita em fa pensar en el nen sirià de 3 anys Ailan Kurdi, mort ofegat a la platja turca de Bodrum: la seva família també va intentar salvar-li la vida però no va
poder. Com a cristians europeus sentirem vergonya.
En Francesc-Marc Àlvaro escrivia: «... una imatge especial que fa d’obrellaunes de
les nostres consciències endormiscades: la fotografia del nen sirià, nova icona mediàtica del dolor, ens arrossega fins el mur de silenci que s’alça quan acaba el telenotícies. I és en aquest moment que cal admetre que tenim una responsabilitat individual
sobre tot això. No s’hi val a dir que és només dels polítics que hem triat».
En un article, Anna-Bel Carbonell deia: «...El bot pneumàtic enmig d’una mar fosca
i desafiant, els ulls desesperats dels qui hi van… I la nena pregunta: ¿qui són aquells
que van a la barca? La mare respon que és gent que fuig de països en guerra, de crisis humanitàries, que tenen gana, por, fred... I ella exclama: «Però si tots són PERSONES!». I abans d’anar-se’n a jugar, torna a dir amb veu clara: «Són PERSONES,
com nosaltres, com tu i com jo!».
Ens diu la carta als Hebreus: No us oblideu de practicar l’hospitalitat; gràcies a ella,
alguns, sense saber-ho, van acollir àngels (He 13,2).
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Pare misericordiós,
compadeix-te
dels milers de refugiats
que han deixat el seu país
a causa de la guerra.
Toca el cor
dels que els poden auxiliar,
fes que actuïn
a favor de restablir la pau.
Perdona’ns, Pare,
pel que podríem fer i no fem!

"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:
ERNESTO FERNÁNDEZ GARCÍA amb MIREIA CAPARRÓS FRANQUESA

"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:
JAUME AMAT TORRES (78)
VICENTA ORENGA APARISI (85)

DISSABTE 27
DIUMENGE 28
DIMARTS 1
DIMECRES 2
DIJOUS 3
DIVENDRES 4
DISSABTE 5

DIUMENGE 6

a les 19
a les 9
a les 11
a les 9
a les 9
a les 9
a les 9
a les 20
a les 19

a les 9
a les 19

JORNADES DIOCESANES
DE FORMACIÓ I ESPIRITUALITAT
Per al clergat de Sant Feliu, a Montserrat. Seran des
d’aquest 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.

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

SOPAR DE LA FAM
Aquest passat divendres a l’Institut Ribera Baixa Hi
van participar una setantena de persones

ESPLAI SANT PERE I SANT PAU
Aquest dissabte i diumenge hi ha activitat de tot el
cap de setmana les diferents seccions de l’esplai

famílies Company-Solà.
Josep Portillo.
famílies Clarisó-Monfort-Lens.
Esteban, Nicasio, Domingo i Joan; Mn. Josep Farrés.
Javier i José.
difunts de les famílies de Amparo i veïns; Francisco
Mateo i Ana Vidal.
famílies de Amparo; famílies Rodríguez-Darnés.
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE FEBRER
Dori Lázaro; famílies Lázaro-Porta; famílies FabàFerrer; famílies Dobaño-Pelaez; famílies TorresLlauradó; Montserrat Itarte.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
Maria Rojo García; esposos Antoni Pugés i Paquita
Llobet; Ramon Pugés Trias

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.

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA
Acompanyat per Mn. Florenci Travé, té reunió el
proper dijous 3 de març a les 19h a la sala de Sant
Pere.

