29 de MAIG de 2016
DIUMENGE DE CORPUS
CORPUS: CRIST ENCARNAT EN ELS POBRES
En motiu del dia de Corpus, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat fa pública
la seva memòria social, que recull l’acció de les diferents Càritas de la diòcesis de
Sant Feliu de Llobregat ( Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf i part de l’Anoia).
S’ha comptat amb el suport de més de 1.000 voluntaris, socis i diversos
col·laboradors, que han fet possible que Càritas pugui estar al costat de les persones
que més ho necessiten.
Durant el 2015, més de 47.000 persones s’han beneficiat de l’atenció que ha desenvolupat Càritas a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Amb la voluntat de que les
persones estiguin en el centre de les nostres accions, s’han pogut destinar més esforços i recursos en el seu acompanyament i en els seus processos d’inserció,
des d’una visió integral de la persona,
amb una intensitat més elevada i en un
espai de temps més prolongat.
El 45% dels beneficiaris que s’han atès
tenen entre 30 i 45 anys, persones sense
feina o feines precàries que no els permeten poder fer front a les despeses per
cobrir les seves necessitats bàsiques. Si
aquestes famílies tenen fills, la situació
encara esdevé de més risc, i es converteix el fet de tenir fills, en un dels principals factors d’exclusió. Aquests infants reben indirectament els efectes
d’aquesta situació de precarietat, que
sumades a unes polítiques basades en la
immediatesa, ens posen enfront d’un
escenari no gaire encoratjador, de risc de transmissió intergeneracional de la pobresa.
És a dir, els infants que han viscut en famílies en situació d’exclusió tenen un risc
més elevat de viure una situació similar quan siguin adults.
El fet de disposar de treball, durant molt de temps, ha estat un element d’inclusió,
garantia de poder cobrir les necessitats bàsiques per a la subsistència, però en
l’actualitat podem constatar que el treball ja no és garantia d’estabilitat. La precarietat laboral, els baixos salaris i els preus de l’habitatge, han fet que moltes persones,
malgrat disposar de feina, no puguin fer front a les càrregues familiars.
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Des de Càritas es planteja, com a prioritari, poder treballar i acompanyar les persones en l’àmbit de la inserció laboral i l’economia solidària, de la lluita pel dret a un
habitatge digne i amb costos que puguin ser assumibles per a les persones. Es té el
compromís de crear una nova empresa d’inserció per facilitar els processos de reincorporació al món laboral de les persones, fer un treball intensiu amb la infància i
l’adolescència, per poder-los donar suport en la cobertura de les necessitats més bàsiques, però també poder donar suport en aprenentatge i estudis. S’ha pogut constatar
la preocupació per garantir un bon nivell d’estudis a aquests infants, amb l’augment
de sol·licituds i les llistes d’espera que Càritas té en els diferents reforços educatius.
L’educació i la formació esdevenen factors que generen més oportunitats de futur per
als infants, i per aquest motiu és una de les prioritats de Càritas.
El sistema d’impostos i prestacions de l’estat és dels més ineficaços en redistribució

de rendes de tota la UE. Si, a més, hi sumem un estat del benestar i unes polítiques socials debilitades, ens trobem amb la necessitat de poder reclamar a les administracions unes polítiques que tinguin més en compte la
dignitat i els drets de les persones. Cal un sistema de polítiques redistributives i socials que aconsegueixi reduir
les desigualtats, una major inversió en educació, un sistema de prestacions universals per donar suport real a les
famílies i unes polítiques d’habitatge que en garanteixin l’accés i donin estabilitat a les famílies.
“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:
JONATHAN-DANIEL PACHECO GOROTIZA
ESTELA RUIZ UEÑA
"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:
JOSÉ ANTONIO BAYÓN DOMÍNGUEZ amb MÓNICA AGUILAR CALVO
SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA amb CRISTINA SÁNCHEZ CUETO
"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:
LUISA RUIZ URDIALES (87)
BALDIRI BALLETBÓ RIERA (76)
DISSABTE 28
DIUMENGE 29

DIVENDRES 3
DISSABTE 4
DIUMENGE 5

a les 20 famílies Company-Solà
a les 9 Josep Portillo; María Foyes; Melcior Comes; Adela
Feu; Pere Ginabreda
a les 11 famílies Clarisó-Monfort-Lens: Miquel Portillo;
José Manuel Alonso
a les 9 Francisco Mateo i Ana Vidal
a les 20 MISSA DE DIFUNTS DEL MES D’ABRIL
a les 20 famílies Torres-Llauradó
a les 9 Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Mª Dolores
Prado de la Rosa
a les 20 Antonio Alcalá; Mariano Alcalá; Luisa Hernández;
Fermín Tapias; María Navas y famílies.

CELEBRACIÓ DEL CORPUS
A l’eucaristia vespertina del dissabte i a totes les
eucaristies d’aquest diumenge. La missa vespertina
del diumenge s’avança una hora per començar a les
19h i després processó de Corpus pels carrers Jaume Casanovas, Dr. Martí Julià, Ferran Puig amb
final a la plaça de l’Església.
La col·lecta de totes les misses anirà destinada a la
campanya de Càritas diocesana de Sant Feliu de
Llobregat amb el lema “Practica la justícia. Deixa la
teva empremta”.

TROBADA DE PASQUA
DE CATEQUISTES
Dilluns 30 de maig, a partir de les 19h, participant
de la missa a les 20h.

FESTA DELS VOLUNTARIS
Dimarts 31, a les 19h, a l’Artesà. L’acció social de
l’Església «acoloreix» el Prat a través de l’acció i el
servei dels voluntaris. Vol ser una ocasió de conèixer moltes iniciatives i d’agrair el treball de tants
voluntaris.

