2 d’OCTUBRE de 2016
DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY
VIURE MILLOR AMB MENYS...
Fa pocs dies vaig rebre per correu el darrer exemplar de “Quaderns” que edita Cristianisme i Justícia, i que amb aquest que tinc a les mans ha arribat al Nº 200. És una
llarga trajectòria que es va iniciar el maig de 1982 amb un quadern dedicat al fet sindical, i que —amb rigor i claredat— ha esdevingut un bon ajut per a crear consciència
dels reptes socials que comporta la nostra professió de fe cristiana.
És una bona notícia que els cristians vulguem formar la nostra consciència en la dimensió social i la Fundació Lluís Espinal promoguda per la Companyia de Jesús ens
ofereixi aquests materials, que han estat elaborats per experts en les matèries tractades
i “condensats” en uns «quaderns» que volten les 30 planes, i per tant, assequibles per
a molta gent. Ells mateixos ens fan saber que actualment en fan un tiratge de 46.000
exemplars que distribueixen gratuïtament a tothom qui els ho demani. N’hi ha prou
amb escriure a “Cristianisme i Justícia. Roger de Llúria 13. 08010-Barcelona” o al
correu electrònic info@fespinal.com. Demanen, això sí, que aquells que tinguin possibilitats els ajudin a finançar-los a través d’una aportació econòmica puntual o periòdica. També són tots ells accessibles per internet, tant en català com en castellà i
molts, també en anglès, i encara es poden “escoltar” enregistrats en àudio per aquelles
persones amb dificultat per llegir.
Junt amb aquesta darrera tramesa hi adjuntaven un fulletó de cursos i un “papers”, que és un fulletó senzill d’un sol
full amb una reflexió breu sobre alguna
qüestió. Aquest és el que m’ha cridat
l’atenció: “Viure millor amb menys:
tretze propostes”.
Es tracta d’una brevíssima reflexió a
partir de les pistes que el papa Francesc
ens ha ofert en l’encíclica Laudato si’
proposar-nos alguns valors que ens podrien ajudar a un canvi de mentalitat, a
una nova cultura. Com diu en la presentació, «són valors, malauradament no
sempre practicats, que trobem en el cristianisme, i també en l’humanisme, però
que poden ser compartits per moltes altres tradicions ètiques i religioses».
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Qüestions tan clares com considerar proïsme (al que cal estimar) les futures generacions, o considerar que allò que fem
i té un impacte sobre la natura sigui
“universalitzable”, és a dir, que ens preguntem què passaria si tota la humanitat fes el
mateix, o prendre valor de la interdependència, o viure i entendre la nostra vida com a
do, com a regal.... Un “papers” molt interessant i que dóna bones pistes i bons criteris
per a discernir si el nostre comportament ètic i moral és coherent i s’adiu a l’Evangeli.
És un “papers” de lectura “altament recomanable”.
Josep Torrente Bruna

“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:
Adrián BECCIO

"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:
Dolores CHICANO MORALES (90)
Maria Teresa CAMPS CASAS (80)
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famílies TORRES-LLAURADÓ
Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN
Francisco CIPRÉS, Julia FERNÁNDEZ FERNÁDEZ
Francisco MATEO i Ana VIDAL
Francisco SALCEDO, Francisco
Francisco SALCEDO
MISSA DE DIFUNTS DEL MES DE SETEMBRE
Roc MAS
famílies PEDROSA MARIMÓN, Mariano CLEMENTE, Javier CLEMENTE i el seu fill Xavier, famílies
ORRADRE-RIPA

TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES I ENVIAMENT

CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL

Aquest diumenge 2, a les 17h a la Casa de l’Església
de Sant Feliu de Llobregat, tant pels catequistes
d’infants com pels d’adolescents i joves. Es clourà
amb la celebració de l’eucaristia d’enviament a la
capella de l’escola del Bon Salvador.

Aquest divendres 7 a les 21h, aquesta vegada als nostres locals parroquials, amb una representació de les
parròquies amb les que formem l’arxiprestat de Bruguers (parròquies de Gavà, Castelldefels, Viladecans i
El Prat).

CATEQUESI D’INFANTS

INSCRIPCIONS DE L’ESPLAI

Aquests propers dilluns i dimarts comença la catequesi d’infants de primer i segon any a la nostra parròquia. També es faran les inscripcions a la parròquia de
la Mare de Déu de la Mercè, de 17.30h a 18.30h.

CATEQUESI D’ADULTS

Aquest proper divendres (18h-20h) i dissabte (11-13h
i 13.30-18.30h) inscripcions de l’Esplai Sant Pere i
sant Pau, per a infants des de P5 fins als 17 anys.

TROBADA DE RELIGIOSOS, PREVERES I
DIACA DE LA CIUTAT

Comença al col·legi de la M.D. del Carme (c/ Narcís
Monturiol 53) aquest proper dijous 6 d’octubre a les
19h. Aquest curs serà sobre els profetes bíblics i
l’acompanyarà la Pilar Munill, CM.

Aquest proper diumenge 9 a la tarda, a les 18h. Per a
compartir les activitats que fem i enfortir els llaços
d’amistat i col·laboració.

VINE A CONÈIXER

És un dimecres festiu. La casa d’Aragó, després de
l’ofrena floral de les 10.30h, participarà en l’eucaristia
extraordinària que celebrarem a les 11 del matí a sant
Pere i sant Pau. A diferència d’anys anteriors es farà
més d’hora, a les 11, a petició de la organització.

Reemprenem les reunions del grup de “Vine a conèixer” de l’Itinerari Diocesà de Renovació Cristiana. El
proper divendres 7 a les 17.30h a la sala de sant Pere.
Les trobades del “Vine i veuràs” a Sant Jordi no començaran fins el dimarts 18 d’octubre, però atenció! a
les 19.30h, 1/2 h abans del que ho fèiem.

12 D’OCTUBRE

