3 d’ABRIL de 2016
DIUMENGE II DE PASQUA
POSAR LA MISERICÒRDIA EN ACCIÓ
Aquest diumenge celebrem l’aplec parroquial de pasqua, un moment festiu de la
comunitat cristiana que s’aplega per a viure junts la joia de la fe en Jesús ressuscitat.
Per això, en la missa de l’aplec d’aquest jubileu extraordinari de la misericòrdia que
l’Església ens proposa, ens ha semblat oportú subratllar alguna de les accions en les
que participen membres de la nostra comunitat cristiana que subratllen aquest caràcter «misericordiós» que ha de ser un dels
senyals d’identitat dels qui formem part
de la comunitat de seguidors de Jesús.
Una primera reflexió que susciten és que
Càritas no és tan sols aquella entitat que
dóna aliments als qui n’estan faltats, malgrat és una funció que ha fet i que ha de
fer.
En l’al·locució del papa Francesc al consell de Càritas Internacional a la casa de
santa Marta a la ciutat del Vaticà (www.youtube.com/watch?v=5xRG_th_zdA), el
papa afirmava que «institucionalment, la Càritas és part essencial de l’Església: una
Església sense caritat no existeix; Càritas és la “institució” de l’amor en l’Església,
on l’Església es fa institució».
Càritas té una doble dimensió que li és essencial: una dimensió d’acció —d’acció
social— i una dimensió “mística”, és a dir insertada en el cor de l’Església: Càritas
és la carícia de la mare Església al seu poble, la tendresa, la proximitat....
Els voluntaris de Càritas són així els testimonis institucionalitzats i primaris de
l’amor de l’Església. Aquesta és la seva funció. Una funció que han de viure enmig
dels més desafavorits, posant-se al seu costat per a ajudar-los a dur una vida digna i
a «empoderar-los» perquè puguin conduir la seva pròpia vida amb normalitat. Però
una funció que han de viure també en el sí de la comunitat.
Càritas no voldríem que fós «un grup d’especialistes» en l’acció social i caritativa
que pensa, promou i executa accions al marge de la comunitat cristiana de cada lloc,
de cada poble i de cada ciutat.
Càritas més aviat hauria de ser aquell grup de persones que han promogut una reflexió i un discerniment sobre les pobreses que tenim al nostre entorn en el sí de la
comunitat cristiana, que se saben enviades per aquesta comunitat, i que saben després «retornar» a la comunitat aquelles realitats de les que han estat testimonis per a
prosseguir la reflexió, el discerniment i ajudar-nos a tots a viure aquesta dimensió
«actuant» de la fe.
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Aquest treball de reflexió que concretem a l’eucaristia de l’Aplec en tres testimonis
de misericòrdia de diferents àmbits, és el que també volem anar fent amb l’equip de
voluntàries de Càritas al Punt solidari en les nostres reunions i la reflexió que voldríem oferir a tota la comunitat parroquial. No tots podem exercir la caritat fraterna
en el Punt Solidari, o en el reforç escolar, o en la visita als malalts, o... però parem
atenció, perquè algú que digués que no pot exercir-la enlloc, hauria de revisar molt
seriosament i deixar-se ajudar en el discerniment sobre la veritat de la seva fe. Cal
aquí recordar aquella afirmació de la carta de sant Jaume: «Potser algú replicarà: Tu
tens fe i jo tinc obres; mostra'm, sense les obres, que tens fe, i jo, amb les obres, et
mostraré la meva fe».
Josep Torrente, rector

"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:
JUAN CORVO BARRAGÁN (87)
JOSÉ ALONSO RUEDA (68)

DISSABTE 2
DIUMENGE 3

DILLUNS 4
DIMARTS 5
DIVENDRES 8
DISSABTE 9
DIUMENGE 10

a les 20 Susana Ribera; Josefina Ruiz; famílies Torres-Llauradó
a les 9 Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Pilar García
a les 11 Teresa Raventós i Domingo Gibert; Antonio Orradre;
Francisco Mateo i Ana Vidal; famílies Portillo-Gallar;
José Barrios; Mª Ester Barrios; esposos Rafael Adell i
Anunciación Lafita; Ester, Gloria i Tere Adell Lafita;
Sónia Morte Domínguez; Carmen Vives; Laura Gómez; Claudio Pérez; Josefina Ruiz; Ginés Haro; Miquel
Ruiz i Maria Balastegui
a les 20 Vicenta Orenga Aparisi
a les 9 Emilia Corominas; Miquel Busquets; Quimeta Cheto;
Emilia Busquets
a les 9 Jaume Parés Serra; Virtudes Busquets Farrés; Pedro
Marín Alburquerque; Felipe del Campo Montesinos
a les 9 Roc Mas
a les 20 Maria Teresa; Cisquet i Conxita Sanfeliu
a les 9 Marc Vila i Carme Rovira
a les 11 famílies Pedrosa-Marimón

APLEC PARROQUIAL

PREPARACIÓ DE BAPTISMES

Aquest diumenge II de pasqua, 3 d’abril. El celebrarem a la missa de les 11 i a continuació al pati sota
el campanar. Els infants de l’esplai cantaran caramelles i com altres anys hi haurà el racó solidari del
CPS Francesc Palau. Procurem ser-hi presents. Serà
ocasió de viure junts aquesta celebració pasqual,
tant els qui l’hem celebrat al Prat com aquells que
us heu desplaçat a altres llocs en motiu de la Setmana Santa.

Reunió de catequesi i preparació amb els pares i
padrins dels infants que batejarem properament el
divendres 8 d’abril a les 21.00h

ESCOLA CAN RIGOL
Els alumnes d’aquesta escola d’educació especial
visitaran la nostra parròquia de Sant Pere i Sant Pau
el proper dijous al matí.

COMISSIÓ DE LA
ROMERIA A MONTSERRAT
Primera reunió de preparació el proper dijous 7
d’abril a les 18.30h a la sala de Sant Pere i sant Pau.

VINE A CONÈIXER
Reunió de grup el proper divendres 8 d’abril a la
sala de sant Pere.

RECÉS ARXIPRESTAL
El proper diumenge, 10 d’abril, les parròquies del
nostre arxiprestat de Bruguers convoquem un recésconvivència a l’escola dels Gabrielistes de Viladecans. S’adreça a tots els laics/ques que tenen algun
tipus de responsabilitat pastoral a les nostres parròquies, sigui en l’àmbit de la catequesi d’infants i
d’adults, sigui en l’àmbit de l’acció cartitativa i
fraternal, sigui per la vostra responsabilitat al Consell Pastoral. La convocatòria és a les 13.30h a
l’escola dels Gabrielistes, començant amb un dinar
(per això ens heu de dir que veniu fins al dimarts 5),
seguit d’una breu sobretaula, una aportació de Mn.
Manel Simó,... i acabant amb l’eucaristia de les
18.15ó,... i acabant amb l’eucaristia de les 18.15h.
Col·legi Sant Gabriel (Av. germans gabrielistes 22.
Viladecans).

