ANY XXXII
NÚM 1662

DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY/A
1 D’OCTUBRE DE 2017

Enriquir el discerniment
Sobre la situació política que es viu a Catalunya hi ha multitud d’opinions i declaracions,
sovint molt contraposades. Cada ciutadà,
també els cristians, s’han de fer el seu criteri,
a partir d’una reﬂexió serena i informada. Escoltar opinions ben fonamentades també
ajuda. Entre tantes publiquem la nota dels
bisbes de Catalunya, sabent que també els
abats de Poblet i Montserrat o un grup nombrós de capellans i diaques de tot Catalunya
o la mateixa Conferencia Episcopal Española
n’han fet d’altres. Que ens serveixin perquè
cadascú enriqueixi els criteris per a fer el seu
propi discerniment.

fomentin la solidaritat i la fraternitat. El
futur de la societat catalana està íntimament vinculat a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la conﬁgura» («Al
servei del nostre poble», 2011, n. 5). Per
això creiem humilment que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions
del poble català, per tal que sigui estimada
i valorada la seva singularitat nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva
cultura, i que es promogui realment tot
allò que porta un creixement i un progrés
al conjunt de la societat, sobretot en el
camp de la sanitat, l’ensenyament, els
serveis socials i les infraestructures.

Nota de la
Conferència Episcopal Tarraconense

El veritable progrés dels pobles exigeix
també l’eradicació de la corrupció. És absolutament prioritari i just que en tots els
àmbits públics del conjunt de l’Estat es
combati la corrupció, que tant de mal fa a
la societat. Ens dol i ens avergonyeix que
la corrupció s’hagi pogut convertir en quelcom natural –com aﬁrma el papa Francesc- ﬁns al punt d’arribar a constituir una
pràctica habitual en les transaccions comercials i ﬁnanceres, en els contractes públics o en moltes negociacions que impliquen agents de les administracions públiques. Cal un esforç decidit per canviar
aquesta manera d’actuar.

Els Bisbes de Catalunya, en el moment que
està vivint el nostre país i en els plantejaments de futur que s’estan debatent, amb
respecte per les diverses sensibilitats que es
van expressant, demanem que es fomenti i
promogui la cultura del diàleg. «Hi ha una
paraula -diu el papa Francesc- que mai no
ens hem de cansar de repetir i sobretot de
donar-ne testimoni: diàleg». Pensem que és
un moment important perquè els governants i els agents socials facin gestos valents i generosos en favor del diàleg i la concòrdia.
Com a bisbes sempre estarem compromesos a cercar la comunió i el respecte mutu, i
creiem que és el que podem demanar a tothom. Ens sentim hereus de la llarga tradició
dels nostres predecessors, que els portà a
aﬁrmar la realitat nacional de Catalunya i alhora ens sentim urgits a reclamar de tots els
ciutadans l’esperit de pacte i d’entesa que
conforma el nostre tarannà més característic.
Volem recordar un cop més que «defensem
la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la
justícia. I encoratgem el camí del diàleg i
l’entesa entre totes les parts interessades a
ﬁ d’assolir solucions justes i estables, que

Tal com es diu en el document «Església,
servidora dels pobres» (2015, n. 11), «és necessari que es produeixi una veritable regeneració moral a nivell personal i social i,
com a conseqüència, una major estima pel
bé comú, que sigui veritable recolzament
per a la solidaritat amb els més pobres i
afavoreixi l'autèntica cohesió social.
Aquesta regeneració neix de les virtuts
morals i socials, s'enforteix amb la fe en
Déu i la visió transcendent de l'existència,
i condueix a un irrenunciable compromís
social per amor al proïsme».
Finalment, demanem als catòlics de totes
les opcions polítiques que siguin instruments de pau i concòrdia enmig de la societat catalana, i no deixin de pregar el bon
Déu per «una pau cristiana i perpètua» del
nostre poble.

CATEQUESI D’INFANTS. Aquesta propera setmana hi haurà
les reunions d’inici de curs de les catequesi infantils amb els
pares i mares. Seran dilluns a Sant Pere i sant Pau a les 17.30h,
dimarts a la MD de la Mercè a les 17.30h, dimecres a Sant Jordi
a les 17.30h i dimecres també a les 21.00h a Sant Pere i sant
Pau.
SI CUIDES EL PLANETA, COMBATS LA POBRESA. Es farà un

acte públic de les parròquies del Prat el dia 7 d’octubre a les
17.00h, als jardins de la parròquia de la MD de la Mercè, i serà
una celebració-trobada al voltant de la ‘Laudato Si’ que ens
ajudi a prendre consciència del lligam entre pobresa i cura de
la creació. La coorganitzen Càritas diocesana, Justícia i Pau i
Mans Unides. Convidem a tothom a participar-hi.

VINE A CONÈIXER. Primera sessió d’aquest curs el proper di-

vendres dia 6 a les 17.30h a la sala de sant Pere. Recomençarem les sessions amb la segona part de la pel·lícula “Jo crec”
que recull diversos testimonis de la fe en Jesucrist.
GRUP LLAVORS. Reunió el proper diumenge al matí a les
11.00h a la parròquia de sant Pere i sant Pau. Tal com vam proposar-nos el curs passat, mirarem d’aprofundir alguns aspectes més de l’encíclica Amoris Laetitia sobre l’amor en la família.
TROBADA DIOCESANA D’ENVIAMENT DE CATEQUISTES. Serà

diumenge vinent 8 d’octubre a les 17.00h a la Casa de l’Església de Sant Feliu de Llobregat.
REUNIÓ DELS CONSELLS D’ECONOMIA. La diòcesi de Sant Feliu
ens convoca a la Casa de l’Església el dimarts 10 a les 21.00h
per presentar els comptes de la diòcesi i la campanya de Germanor d’enguany.

Domingo GARCÍA AMADOR (57), Pascual MILIAN VALLES (87), Julián BALLESTEROS ESCAMILLA (93),
Josefa ESPEJO CABRERA (81)

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 30. 20.00h. Paco CARRERAS.

DISSABTE 30. 19.00h. Rosario GRACIA CAÑIZARES.

DIUMENGE 1. 9.00h. Sergi PEJOAN, Albert ROVIRA, Joan MARTÍ.

DIJOUS 5. 20.00h. Abel OMENAT DEL SOL.

DIMARTS 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL
DIMECRES 4. 9.00h. Francisco SALCEDO, Francisco CIPRÉS, famílies FERNÁNDEZ-CIPRÉS,
DIJOUS 5. 9.00h. Francisco SALCEDO,
DIVENDRES 6. 20.00h. MISSA DE DIFUNTS. Domingo GARCÍA
AMADOR, Juan LÓPEZ NAVARRO, Tomás FELIPE PAJARES, Flora
BALLETBÓ RIERA, Angela PUJALS PORTILLO, Miguel GONZÁLEZ
VALENCIA, Victoriano ZAFRA DE LA FUENTE, José RODRÍGUEZ
ROVIRA, Eduardo MOLINA MOLINA, Dolores HERRERA CAÑIZARES, Andrés ALFONSO ALFONSO, Pascual MILIAN VALLÉS, Pedro José POZAS FERNÁNDEZ, Ester Carmen SÁNCHEZ CASTEJÓN, Dionisio VICENTE FERRÓN, María VILAR GONZALVO, Nieves
SANDOVAL RAMOS, Teresa GARCÍA BERENGUER, Eusebio
AGUSTÍN JOSÉ, Josefa FERNÁNDEZ GUILLEN, Julián BALLESTEROS ESCAMILLA, Francisco CABALLERO CAÑIZARES, Josefa ESPEJO CABRERA, Maria e la Paz BOGARI FIMIA, José PELEGRIN
MARTÍNEZ.
DISSABTE 7. 20.00h. Clara GARCÍA, Jaume ESTRUCH, Ramon
NAVARRO, famílies TORRES-LLAURADO, Rosa ARGELAGA, Núria VILÀ.
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