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El món no necessita més menjar,
necessita més gent compromesa
Aquest és el lema que Mans Unides, aquesta
organització catòlica que fa 58 anys que
lluita per l’erradicació de la pobresa i la fam
ha triat per a la campanya d’enguany.

Si algú ho prefereix pot portar-lo ﬁns a
diumenge vinent; tots els donatius fets
amb aquest sobre s’entregaran a Mans
Unides.

La qüestió del malbaratament d’aliments,
especialment en el primer món, fa temps
que és present en els mitjans de comunicació i es va obrint pas en la consciència de
moltes persones: mentre hi ha gent que
passa gana, emmalalteix i mor de desnutrició, es produeixen aliments per a cobrir les
necessitats bàsiques del doble de la població
mundial. «És insostenible el
comportament d’aquells qui
consumeixen i destrueixen
més i més, mentre que altres no poden viure d’acord
amb la seva dignitat humana» (Laudato si’ 193).

També, i a propòsit d’aquesta campanya,
us convidem en segon lloc a agafar –els
qui no vau ser al sopar de la fam de divendres- el tríptic “ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA AL PRAT” on s’ha actualitzat les
dades de les institucions d’Església que
estem treballant en el camp de l’acció social a la nostra ciutat. Si en falten, n’edita-

Per això Mans Unides ens recorda any rere any aquest
drama i ens convida a ser més crítics amb la
nostra manera de viure i més solidaris en les
nostres accions; no només pel que fa al malbaratament de menjar sinó també en relació
a la salut i a l’educació, dos drets que estem
molt lluny de garantir per a tothom.
Cada any, doncs, per aquestes dates, a més
de recordar-nos aquesta situació, se’ns demana la nostra col·laboració econòmica per
a fer possible aquest desenvolupament. I ja
fa anys que es mira de concretar per a cada
diòcesi un projecte determinat per a ﬁnançar
en països subdesenvolupats.

rem més còpies. Aquests tríptics, a més
d’informar d’aquesta acció social, conviden també a visitar les diverses realitats
(hi ha la manera de posar-s’hi en contacte)
i encara més, conviden a prestar-hi algun
tipus de voluntariat: des del Punt Solidari
per a repartir aliments ﬁns a qualsevol de
les altres ofertes que hi trobareu.

Enguany, a la diòcesi de sant Feliu de Llobregat se’ns proposa el ﬁnançament d’un projecte educatius a la diòcesi de Sambalpur, a
l’India, amb un pressupost de 90.000€ que
es destinaran al col·legi de primària que la diòcesi va obrir el 1972 a Bodmal i que necessita més espais i en millors condicions per a
poder acollir infants ﬁns a 8è de primària
(273 infants).

En tercer lloc aquesta campanya també
ens fa posar la mirada en tanta gent empobrida per les injustícies, la persecució i la
guerra que truca a les portes d’Europa.
L’Equip d’Acció Social (format per les parròquies, CPS Francesc Palau, SaóPrat, Comitè Solidari MD Carme...) i el Consell Pastoral de Sant Pere i sant Pau ens adherim
a la campanya “Casa nostra, casa vostra”
per a l’acollida de refugiats, que està fent
una recollida de signatures, prepara un
gran concert aquest diumenge al Palau
sant Jordi de Barcelona i una gran manifestació el 18 de febrer a les 16h des de la
Pl. Urquinaona ﬁns a la plaça del mar.

Us convidem, doncs, en primer lloc, a fer la
vostra aportació a través dels sobres de
Mans Unides que trobareu a l’Església i que
vam començar a distribuir diumenge passat.

La carta de sant Jaume sentencia «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

CURSA SOLIDÀRIA. Tal com es va anunciar el seu dia, l’im-

port de les inscripcions de la III cursa solidària del Prat de
Llobregat aniran destinades a Càritas. Entre inscripcions i
donatius es van recollir 478€. I tan important com els diners
ho és donar a conèixer la feina de Càritas i el suport materninfantil. Moltes gràcies!
CAMPANYA «CASA NOSTRA, CASA VOSTRA». Us convidem a

signar per a adherir-vos a aquesta campanya i a participar
en algun dels actes que organitza per a demanar als responsables polític una major sensibilitat i diligència en l’acollida
dels refugiats.
SESSIONS DE PARES DELS INFANTS DE LA CATEQUESI. El pro-

per dilluns 13 i dimarts 14 a les 17.30h. per als grups de la
comunitat de Sant Jordi, al carrer
JUNTA DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL. Reunió el proper di-

lluns 13 a les 18h a la rectoria de sant Pere i sant Pau.
EQUIP DE LITÚRGIA DE SANT PERE I SANT PAU. Reunió el pro-

per dimarts 14 a les 16h. per a preparar amb temps l’inici de
la quaresma i les altres celebracions que s’acosten.
EQUIP DEL VINE I VEURÀS. Reunió aquest proper dimarts 14

a les 19h. per a preparar la propera sessió.

TALLER DE PRÀCTICA CONTEMPLATIVA. El proper dijous 16
de febrer a les 19.30h a la capella de sant Jordi.
CATEQUESI D’ADULTS PER A LA CONFIRMACIÓ. Propera ses-

sió el dijous 16 a les 20h. a la parròquia de sant Pere i sant
Pau.
PREGÀRIA DE TAIZÉ. A la capella de l’escola de la Mare de

Déu del Carme, el proper divendres 17 a les 19.30h.
PORTANTS DEL SANT CRIST. El proper dissabte a les 21h, reu-

nió de l’equip de portants per als viacrucis de quaresma i
Divendres sant. L’equip necessita noves incorporacions; si
us podeu oferir com a voluntaris, digueu-nos-ho abans de
dissabte.
GRUP SALMÓ. El proper diumenge 19, sessió de celebració
un cop han acabat el primer bloc de temes , centrat en Jesús,
paraula i vida.
JORNADES DE FORMACIÓ I ESPIRITUALITAT. De dilluns 20

fins a dimecres 22, per als mossens de la diòcesis de Sant
Feliu de Llobregat. Se suspendran les misses a les Carmelites Missioneres de dimarts 21 i dimecres 22, però es mantindran totes les altres a les parròquies (9h i 20h). El dimarts 21 també se suspendrà el despatx parroquial a la parròquia de la MD de la Mercè.

“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”

Pau LLAGOSTERA PUGÈS (85), Luís CASTILLO RUIZ (73), Ginés RECHE ROMERO (99)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DISSABTE 11. 19.00h. José RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Miguel LÓPEZ CAMACHO

DISSABTE 11. 9.00h. Antonio CARO, famílies INÉS-CONDE i
CONDE-RIERA
DIUMENGE 12. 9.00h. Paco CARRERAS, Francisco OLIVERAS
MAS i famílies, Joan SANS. 12.30h. Mariano CLEMENTE, Javier
CLEMENTE GIL i el seu fill Xavier CLEMENTE LÓPEZ.
DIMECRES 15. 9.00h. consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES.
DIVENDRES 17. 9.00h. Josep RÁFOLS I Teresa RIBAS.
DISSABTE 18. 9.00h. Elia PRIETO.
DIUMENGE 19. 9.00h. Joan SANS i famílies, Rafael MAS i Montserrat PUGÉS
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