6 de MARÇ de 2016
DIUMENGE 4t de QUARESMA
Una Quaresma en l’horitzó de la misericòrdia
La decisió del papa Francesc de convocar l’Església a viure i celebrar aquest any la
misericòrdia de Déu s’afegeix a moltes altres iniciatives i missatges seus, destinats a
provocar en els cristians la presa de consciència de la situació de declivi permanent a
què semblàvem condemnats, i a revitalitzar una vida cristiana que infinitat de dades
mostren com a condemnada a esllanguir-se i exposada a extingir-se.
En realitat, aquesta situació que lamentem no ha començat ara, ni és la primera
vegada que en aquests darrers anys
l’Església ens crida a tenir present la
misericòrdia divina.
Ja Joan XXIII, amb la seva convocatòria
del Concili, va convidar l’Església a
utilitzar la «medecina de la misericòrdia»; Pau VI va resumir el missatge conciliar en la paràbola del bon samarità;
Joan Pau II ens va recordar en la seva
segona encíclica que Déu «és ric en misericòrdia»; i Benet XVI, que «Jesucrist
és la misericòrdia divina en persona» i
que «trobar-se amb Ell és trobar-se amb
la misericòrdia de Déu».
Viure un any sencer a la llum de la misericòrdia pot produir a l’Església fruits
insospitats. El primer, transformar la
imatge de Déu i treure no pocs creients
de la rutina amb la qual invoquem el seu nom. Perquè la misericòrdia no és un atribut més de Déu. És el seu nom propi. És el que millor expressa la seva misteriosa
condició divina que consisteix en aquest abisme de bondat i d’amor infinit, abocat a
la feblesa, la misèria i el pecat dels humans, sempre disposat a curar-los i a perdonarlos.
I n’hi ha prou a adonar-se del que això significa per descobrir el món, creat per Déu,
la història guiada per la seva providència, i l’home, a la llum nova que brilla en tants
salms: «Senyor, sobirà nostre, que n’és, de gloriós, el vostre nom per tota la terra!».
Aquest misteri, insondable per a nosaltres, se’ns ha manifestat en Jesucrist amb els
trets d’una vida humana que reacciona al patiment dels homes amb la compassió i el
consol entranyables; a la seva connatural feblesa, amb la fortalesa del seu Esperit; i a
la seva condició pecadora, amb el lliurament de la pròpia vida que destrueix per a
ells el poder del pecat i de la mort, i que els obre el camí a la vida eterna.
De Jesús, els humans hem après a ser misericordiosos com ho és el Pare celestial; a
veure en la pràctica de la misericòrdia l’ideal de la perfecció a què estem cridats; i a
omplir la nostra vida i el món d’aquesta benaurança que procuren l’amor mutu i
l’esperança que la nostra vida acabi en els braços del pare misericordiós.
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Juan Martín Velasco,
per a Missa Dominical

"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:
PABLO BAYÓN DÍEZ (86)
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DIUMENGE 6

DILLUNS 7
DIMECRES 9
DIVENDRES 11
DISSABTE 12

DIUMENGE 13

a les 19 Dori Lázaro; famílies Lázaro-Porta; famílies FabàFerrer; famílies Dobaño-Pelaez; famílies TorresLlauradó; Montserrat Itarte.
a les 9 Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
a les 19 Maria Rojo García; esposos Antoni Pugés i Paquita
Llobet; Ramon Pugés Trias i Agustí Llobet
a les 9 Vicente Vinuesa
a les 9 Conxita Giralt; Roc Mas
a les 9 famílies Inés-Conde i Conde Riera; Antonio Caro
a les 19 Conxita Aguilar i Angel Palao; Ramon Ivern; Francisco
Orenga; Josefa Aparisi; Josefa, Elvira i Francisco
Orenga
a les 11 Javier Clemente Gil i el seu fill Xavier Clemente López; Mariano Clemente; famílies Pedrosa-Marimón

PREGÀRIA DEL VIA CRUCIS

JORNADA DE L’APOSTOLAT SEGLAR

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

El proper dissabte, organitzades per la comissió
interdiocesana d’apostolat seglar de les diòcesi de
Catalunya. S’ofereixen a tots els laics i laiques interessats en la reflexió sobre el seu paper a l’Església
i l’espiritualitat que l’alimenta. És una sessió matinal que es farà a l’edifici del Seminari de Barcelona.

DIA DEL SEMINARI
El diumenge proper a sant Josep (enguany,
l’anterior, dia 13 de març) se celebra la jornada de
pregària per les vocacions i el dia del Seminari. La
celebració dels rams el diumenge següent ho aconsellava. També és un dia en què se us demana la
col·laboració econòmica per a finançar aquesta institució de formació dels futurs pastors de les comunitats cristianes. Podeu agafar avui els sobres per la
campanya que celebrarem diumenge vinent.

FORMACIÓ DE CATEQUISTES
Aquest proper dijous, 10 de març, a les 17.30h, reunió de formació de catequistes d’infants a la sala de
sant Pere.

VINE A CONÈIXER
El proper divendres 11 de març hi ha una nova sessió del “Vine a conèixer”, unes sessions catequètiques per a adults que ofereix la nostra parròquia
com a part de l’Itinerari diocesà de renovació cristiana.

TROBADA DEL GRUP
DE FAMÍLIES JOVES
Aquest proper diumenge, començant amb la missa
de les 11 del matí i fins a les 13h, a la sala de Sant
Pere.

30è ANIVERSARI
CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL
FRANCESC PALAU
El proper dijous 17 de març hi haurà l'acte de celebració d'aquest aniversari a l'auditori del Cèntric,
amb el passi del vídeo «una llavor que dóna fruit» i
una ponència del Sr. Eduard Sala de Càritas diocesana de Barcelona sobre «Aposta per una ciutadania
compromesa». Cal confirmar l'assistència al Tel. 93
379 36 31 o bé a info@cpsfrancescpalau.cat

