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Sigues valent, la missió t’espera
El Domund d'enguany té com a lema "Sigues
valent, la missió t'espera". És una invitació a
la renovació de la nostra fe, que s'expressa
en el desig valent de compartir amb el món
sencer la gràcia del trobament amb Jesucrist.
Parlar de les missions
recorda també la generositat de l'Església, en haver
compartit l'Evangeli gràcies
a tants missioners i missioneres que han
donat les seves vides per
aquesta causa.
A l'Evangeli, trobem l'actualitat d'un
món que s'oblida de Déu i
separa sense discerniment
l'humà i el diví. Avui també hi ha creients
disposats a donar un cop de mà a favor de
tota promoció social dels més vulnerables,
però que "passen" del missatge transformador de l'Evangeli; o que només miren l'espiritual i "passen" de la dignitat reial de tantíssims germans que pateixen.
Jesús respon amb un "doneu al
Cèsar el que és del Cèsar i a
Déu el que és de Déu". En
aquesta línia, la missió
renova el compromís
de promoure el bé integral de tot ésser
humà, portant l'Evangeli a tots.
Jesús ha posat la perfecció del Pare celestial com ideal màxim
per a tot deixeble seu;
així ens ha ensenyat a
obrir-nos als altres com el
Pare, en la més absoluta gratuïtat.

Des d'aquí, els missioners han acollit amb
valentia la missió de ser bàlsam de les ferides de la humanitat. Troben així ple sentit les paraules del Papa Francesc en el seu
Missatge per al Domund: "El món necessita l'Evangeli de Jesucrist com una
cosa essencial. Ell, a través de
l'Església, continua la seva
missió de Bon Samarità,
guarint les ferides
sagnants de la humanitat, i de Bon
Pastor, buscant
sense descans als
que s'han perdut
per camins tortuosos i sense una
meta. Gràcies a Déu
no falten experiències
signiﬁcatives que donen testimoni de la força
transformadora de l'Evangeli”.
La missió està fonamentada sobre
aquesta transformació de l'Evangeli, que
porta una alegria contagiosa. El que coneix
Crist troba una vida nova, que l'allibera de
l'egoisme i és font de creativitat en l'amor;
una vida nova capaç d'estrènyer llaços
amb els altres i anar en peregrinació cap als diversos deserts i experiències de patiment, amb l'esperança certa
que amb Déu
podem fer
front a tot
mal.
Per això, un
pot oferir la
seva vida amb
valentia i anar
lluny, als germans,
perquè gaudeixin d'aquesta mateixa alegria.
Del material de campanya del Domund

INCI DE CURS I REUNIÓ DE PARES DE L’ESPLAI SANT PERE I
SANT PAU. Atesa la situació excepcional d'aquest cap de set-

mana, i tenint en compte la convocatòria de la Taula per la Democràcia "pels drets i les llibertats" aquest dissabte 21, se suspèn l’inici de curs de l’esplai aquest dissabte 21 de setembre i
la reunió de pares de després. L’inici de curs i missa familiar
seran el proper cap de setmana, i el dia 4 la Castanyada i la
reunió de pares.
CAMPANYA DEL DOMUND. L’Església la celebra aquest diu-

menge 22 d’octubre la campanya del Domund amb el lema “Sigues valent, la missió t’espera”. Tots els sobres que recollim
aquesta setmana i la setmana vinent seran entregats a les
Obres missionals Pontifícies.
EQUIP D’ACOLLIMENT DE NUVIS. Reunió aquest proper diven-

dres 27 d’octubre, a les 20.00h a la sala sant Pere, per programar curs i parlar de noves propostes.

CURS DE FORMACIÓ BÍBLICA SOBRE ELS PROFETES. A l’Escola

Mare de Déu del Carme cada quinze dies. Els interessats, poseu-vos en contacte amb la germana Pilar Munill.
VINE I VEURÀS. Recomencen les trobades de lectura en clau

de pregària de l’Evangeli. Enguany hi ha un petit canvi d’horari:
seran el quart (algun mes 3r) dimecres de mes, de 19.00h a
20.00h a la capella de sant Jordi, just abans de la celebració de
l’eucaristia. Aquest proper dimecres 24 d’octubre, a les 19.00h,
inici de curs.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió aquest proper dimecres 25

d’octubre a les 18.00h a la sala de sant Pere.
VINE A CONÈIXER. Reunió d’aquest grup de l’Itinerari diocesà

de Renovació Cristiana a les 17.30h a la sala de sant Pere.
MISSES FAMILIARS. Aquest proper cap de setmana. Dissabte

a les 19.00h a la MD de la Mercè, i a les 20.00h a Sant Pere i
sant Pau. Diumenge a les 12.15h a Sant Jordi.

Nieves PERTEGAS RODILLA (94), Isabel PEÑA PALOMO (56).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 21. 20.00h. Conxita SANFELIU, consorts María Teresa
i Cisquet, Rosa BARÓ, Josep ESTALELLA, Teresa ESTALELLA.

DIJOUS 26. 20.00h. Abel OMENAT DEL SOL.
DISSABTE 28. 19.00h. Domingo GARCÍA AMADOR.

DIUMENGE 22. 9.00h. Gloria BAIGES i Elvira SIMÓN, consorts Josep BAIGES I Sabina BORRULL. 12.30h. Vicente i Victor PERIS, Librada NAVARRO, Wilhen SLAGE i Domingo GIBERT, José CONCEJERO i Úrsula GARCÍA, Ramón NAVARRO.
DILLUNS 23. 9.00h. esposos Fernando i Isabel, famílies ALCAIDE-LÁZARO, famílies PARDO-VILLAMAYOR, Manuel PARDO
VILLAMAYOR. 20.00h. Miguel Ángel FERNÁNDEZ CASAL.
DIVENDRES 27. 9.00h. Elena VIDAL i Àngel ARMALÉ, esposos
Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.
DISSABTE 28. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 29. 9.00h. consorts Narcís VILÀ i María VILÀ, Josep
PORTILLO, 12.30h. Victor RIBAS i Evangelina PI, famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS
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