6 de NOVEMBRE de 2016
DIUMENGE XXXII de DURANT L’ANY
FER BALANÇ
DEL JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA
Aquest proper diumenge hi haurà la cloenda diocesana del jubileu extraordinari de
la Misericòrdia a la nostra catedral de Sant Llorenç a Sant Feliu de Llobregat, amb
una celebració de l’eucaristia presidida pel bisbe Agustí, i l’altre diumenge, solemnitat de Crist Rei, la cloenda a Roma presidida pel papa Francesc.
Ha estat quasi un any sencer (del 8 de desembre del
2015 fins al 20 de novembre del 2016) en el que a
l’Església ens hem esforçat a tenir una mirada sobre la
vida, la societat i les persones més marcada per la
misericòrdia, defugint mirades rigoristes o excloents
cap a ningú. Un temps també de mirar la nostra pròpia
història amb aquests ulls de bondat, acceptant les limitacions i febleses que reconeixem en nosaltres...
No és gratuït que hagi estat en aquest any que
s’hagi promulgat l’exhortació apostòlica amoris Laetitia, fruit dels dos sínodes sobre la família, i on àmpliament es comenta aquell text tant bonic de la carta de
sant Pau als cristians de Corint que hem anomenat
l’himne de l’amor en el qual se’ns va desgranant tota
una sèrie de característiques de l’amor cristià: «és
pacient, és bondadós, no té enveja, no és altiu ni orgullós,no és groller ni interessat, no s’irrita ni es venja; no s’alegra de fer el mal, sinó
que troba el goig en la veritat. Tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta».
No sempre la nostra església i els creients ens hem esforçat prou a mirar el món
amb aquest amor amb què Déu se’l mira, i massa sovint hem caigut en la temptació
de blasmar les maneres de fer de les persones i la societat sense fer —al menys— el
mateix esforç per a acollir i comprendre.
Hi ha una afirmació en l’exhortació a la què abans m’he referit —Amoris Laetitia— que m’ha ajudat a pensar i a pregar, i que podria molt ben ser un dels fruits del
jubileu de la misericòrdia: el papa Francesc ha deixat de parlar de parelles i famílies
en situació irregular i s’hi refereix com a famílies en situació «imperfecta». La paraula «irregular» significa “que no és conforme a la regla” o “que va contra la llei”, mentre que la paraula «imperfecta» planteja d’entrada un ideal de perfecció i ens col·loca
a tots en camí cap a aquest ideal, amb la consciència que tots estem en un punt o altre
d’aquest itinerari, uns més lluny els altres més a prop... però tots en camí. ¿hi ha algú
que pugui dir que la seva vida personal o familiar sigui “perfecta”?
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La mirada de misericòrdia, doncs, fa possible el camí, des de la situació concreta
de cada un, i fa possible el camí com a germans, perquè tots participem en major o
menor grau d’aquesta imperfecció. No desdibuixem la proposta evangèlica ni
l’aigualim... la situem en l’horitzó de totes les persones obertes a fer camí.
Josep Torrente Bruna, 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:
Isidro RAMÍREZ FUENTES (76)

diumenge 6

dimecres 9
divendres 11
diumenge 13

9.00h. Sergi PEJOAN, Joan MARTÍ, Albert ROVIRA
11.00h. Josep RULL i María DALMAU, Joan GINER i María
QUIÑONERO, Domingo i Joan GIBERT
20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ
9:00h. Roc MAS
9.00h famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA, Antonio
CARO
11.00h. famílies PEDROSA-MARIMÓN

COL·LECTA DEL DOMUND

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA

Tot i ser una mica inferior a la del 2015, aquest any la
nostra comunitat parroquial de Sant Pere i sant Pau
juntament amb Sant Jordi ha aportat 1.105€ a la campanya del DOMUND.

Reunió aquest proper dijous 10 a les 19h a la sala de
sant Pere.

CELEBRACIÓ D’INICI DE MINISTERI
A LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Promogut per les germanes Concepcionistes, Teresianes i Maristes, a la capella de sant Jordi. Es farà un
cop per mes i comença aquest dijous 17 a les 19.30h

Aquest dissabte, tal com hem anat anunciat des de fa
setmanes, no hi haurà missa vespertina ni a sant Pere i
sant Pau ni a sant Cosme i Damià per facilitar la participació a la celebració vespertina de la missa a la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè, presidida pel
bisbe Agustí, en la que es farà el relleu de Mn. Rubén
Dario Ribera que n’ha estat el rector des de la seva
creació.

GRUP DE FAMÍLIES JOVES
Ens trobem aquest diumenge al matí, a la missa de les
11h i reunió posterior de les 12h a les 13.30h.

EQUIP DE LITÚRGIA
S’acosta ja l’inici del nou any litúrgic, i per això convoquem l’equip de la parròquia per al proper dimarts
8 de novembre a les 16h, per tal de començar a pensar
i preparar l’advent.

RESPONSABLES I COL·LABORADORS DE
L’ECONOMIA PARROQUIAL
L’equip d’economia i obres fa molt de temps que no
l’hem convocat. La reunió d’economia del bisbat, els
criteris nous per registrar l’economia parroquial i algunes altres qüestions de la nostra economia ens han
mogut a convocar-lo el proper dimarts 8 de novembre
a les 19.30h. Hi hem convidat els qui en formaven
part i els responsables de l’economia de les entitats
que depenen jurídicament de la parròquia.

TALLER DE
PRÀCTICA CONTEMPLATIVA

SORTIDA A MONTSERRAT I MONFERRI
Organitzada per l’associació de la Mare de Déu de
Montserrat. Serà aquest proper dissabte 11 de novembre. A l’hora de tancar aquest full queden dues places
disponibles.

GRUP SALMÓ
Hi ha trobada el proper diumenge 13 després de la
missa de les 11h.

CLOENDA DEL JUBILEU EXTRAORDINARI DE LA MISERICÒRDIA
La cloenda d’aquest jubileu extraordinari, tal com
indicava la butlla de convocatòria, serà el diumenge
20 de novembre, festa de Crist Rei, a Roma. La cloenda a les diòcesi —també a la nostra— serà el diumenge anterior, 13 de novembre, a les 19h, a la catedral de sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Aniria bé coordinar-ho per aprofitar al màxim els cotxes.

RENOVACIÓ DEL FULL PARROQUIAL
A partir de la setmana que ve, notareu una renovació
important en aquest full parroquial. D’una banda veureu que és comú a les parròquies de Sant Pere i sant
Pau i de la Mare de Déu de la Mercè. De l’altra, farem
una modernització de la tipografia i la maquetació
més d’acord al nostre temps.

