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Sopar de la fam
Aquest proper divendres celebrarem una
nova edició del sopar de la fam. Ja hi ha una
llarga tradició de «sopars de la
fam», no només aquí al Prat sinó en
molts llocs per a fer-nos sensibles a
la realitat i cruesa de tanta gent
que no té el necessari.

i ens fa mal, és que no l’hem escoltat prou
bé.

De fet, la realitat de la pobresa,
lluny d’anar-se reduint, va esdevenint cada dia més escandalosa: la
crisi actual ha fet que vuit milionaris tinguin més diners que la meitat
de la població del món, llegíem fa
pocs dies. Els rics són cada vegada
més rics, els pobres cada vegada
més pobres. La Lògica d’aquest
món genera, com diu el papa Francesc, una cultura del descart.
Per això els creients hem d’aprendre a dir un no rotund als diners
com a ídol de la nostra societat.
Hem de lluitar per un altre tipus de
societat basada en els valors de la
solidaritat i del compartir, que garanteixi a tothom les possibilitats
de realitzar la nostra vocació de ﬁlls
de Déu.
La proposta de Jesús a les Benaurances que escoltàvem el diumenge passat
va per aquest camí.
A alguns els semblarà una proposta poc
atractiva. O massa utòpica. És veritat que
comporta treball i esforç, un cert grau de disciplina i una bona dosi de sobrietat. Ens caldrà aprendre a pensar en altres termes, en
una societat de persones felices perquè són
capaces de fer felices les altres.
El que compta no és la pobresa o la riquesa
en si sinó l'ús que l'home fa de la riquesa. Jesús no ha canonitzat la pobresa i menys encara la misèria. Ha mostrat, però, quins són
els perills de les riqueses i quina és la veritable actitud del cristià davant d'elles. Les riqueses estan al servei de la comunitat humana i eclesial, sobretot dels necessitats. Si
no ho estan, són injustes.
I és important no pensar que només és un
advertiment per aquests vuit milionaris. Si
la proposta de les benaurances (que comença dient «feliços els pobres» no ressona

Aquest cap de setmana vinent tindrem
ocasió de fer-nos solidaris i pregar per
aquests que són pobres o que hem empobrit des del nostre primer món. La campanya d’enguany és ben clara: «el món no
necessita més menjar, necessita més
gent compromesa». Però caldran també
gestos decidits per a subvertir aquesta situació injusta que tants han de patir.
I encara hi haurà altres ocasions aquest
mes de febrer, per raó de la campanya
“Casa meva, casa vostra” que impulsen
multitud d’entitats civils i eclesials en favor de l’acollida de tants milers de refugiats que són a les portes de la nostra societat occidental.
Us animem, doncs, a participar aquest
proper divendres en el sopar de la fam a
l’institut Ribera Baixa –darrera l’hotel del
Prat- a les 21h.
Josep Torrente

SESSIÓ DE PARES DE CATEQUESI. Dilluns 6 a les 18h, sessió

SOPAR DELS COL·LABORADORS DE LA TÓMBOLA. El proper

de pares per al grup de 18h a 19h.

dissabte 11 de febrer a les 21h

JOVES D’AQUÍ I D’ALLÀ. Reunió el proper dimarts 7 a les 19h

TROBADA ARXIPRESTAL. El proper dissabte al matí, de 10h

a la parròquia de sant Pere i sant Pau.

a 16h a la casa d’espiritualitat del Pare Manyanet de Begues, amb l’objectiu d’avançar en el treball del pla pastoral,
i anar teixint vincles entre els agents de pastoral de les altres parròquies del nostre arxiprestat de Bruguers.

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Sessió el proper dimecres 8 de

febrer a les 19h a la sala sant Pere de la parròquia de sant
Pere i sant Pau.
SOPAR DE LA FAM. El proper divendres 10 a les 20h a l’insti-

tut Ribera Baixa. L’acte consistirà en una breu presentació,
un testimoni d’experiència de col·laboració a països del Tercer Món, la presentació del projecte de Mans Unides, un moment de pregària i reflexió, i finalitzarà amb un sopar simbòlic amb pa i oli.

CAMPANYA DE MANS UNIDES. El proper cap de setmana, 11 i

12 de febrer. A la diòcesi de sant Feliu de Llobregat se’ns
demana col·laborar en la construcció d’una escola de primària a Bodmal (Odisha, India): 3 aules, sales auxiliars, biblioteca, magatzem i serveis higiènics. Avui repartim els sobres
i la informació per a poder fer la col·lecta el proper cap de
setmana.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
Nil GRANDE CABERO de Raul i Míriam.

“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”

Helena MARCET BALLETBO (93), José SUÁREZ NÚÑEZ (88), Juana ALISEDA MORILLO (84), Maria Mercedes MARTÍNEZ
LÓPEZ (93), Carmen SUÁREZ MOLANO (92), Pilar NAVARRO MORAGAS (83)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DIUMENGE 5. 11.00h. Juan Pedro MILLÁN.

DILLUNS 6. 9.00h. Manuela SOLANA. 20.00h. Soledad PORLAN
RUBIO.

DISSABTE 11. 19.00h. Miguel LÓPEZ CAMACHO.

DIJOUS 9. 9.00h. Roc MAS.
DISSABTE 11. 9.00h. famílies INÉS-CONDE i CONDE-RIERA, Antonio CARO.
DIUMENGE 12. 12.30h. Mariano CLEMENTE, Javier CLEMENTE GIL
i el seu fill Xavier CLEMENTE LÓPEZ.
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