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Sant Francesc de Sales i
les «fake news»
Aquesta setmana que acabem s’ha celebrat
la festa de sant Francesc de Sales, patró dels
periodistes. Ja és tradició consolidada
(enguany se celebra la 52a edició
d’aquesta jornada mundial) que
el papa adreci un missatge a
aquest gran col·lectiu que formen els qui han fet de la seva
professió un servei a la comunicació entre les persones, també
dins de l’àmbit de l’Església.
Gairebé totes les diòcesi tenen delegacions diocesanes
de mitjans de comunicació.
Enguany el papa Francesc,
inspirant-se en aquell
verset de sant Joan «la
veritat us farà lliures»
(Jn 8, 32) dedica un espai
important a fer una reﬂexió sobre aquest fenomen creixent de les «notícies falses» que
els mitjans de comunicació tradicionals però
sobretot els moderns escampen amb una
gran velocitat.
Són notícies —diu— «basades en dades inexistents o distorsionades, que tenen com a
ﬁnalitat enganyar o ﬁns i tot manipular el
lector per aconseguir certs objectius, inﬂuir
en les decisions polítiques o obtenir guanys
econòmics».
Són eﬁcaces en la mesura en què capten
l’atenció d’aquells que les llegim, són notícies que semblen reals, es recolzen en emocions fàcils de suscitar... i fan més difícil ferse una opinió justa i adequada de les coses.
I no són fàcils de descobrir.
Dostoievski va escriure en aquest sentit:
«Qui es menteix a si mateix i escolta les seves pròpies mentides, arriba al punt de no
poder distingir la veritat, ni dins de si mateix
ni al voltant de si, i d'aquesta manera comença a perdre el respecte a si mateix i als
altres. Després, com que ja no estima a
ningú, deixa també d'estimar, i per distreure
el tedi que produeix la manca d'afecte i ocupar-se en alguna cosa, es lliura a les passions i als plaers més baixos; i per culpa dels
seus vicis, es fa com una bèstia. I tot això
deriva del continu mentir als altres i a si mateix».

Davant d’això, som convidats a fer un esforç, si és possible més gran, per buscar la
veritat de les coses; a no acontentarnos amb la informació que ens
arriba, en tots els àmbits de la
nostra vida: en l’esfera social,
en la política, també el que es
diu de la nostra església i en
tantes altres coses. Aquests
darrers mesos n’hem vist un
munt d’exemples: es pot dir
una cosa i tota la contrària
depenent del que en aquell
moment es vol argumentar.
Recordant aquella coneguda oració franciscana,
el papa ens en proposa
una altra:
Senyor, fes-nos instruments de la teva pau.
Fes-nos reconèixer el mal que s'insinua en
una comunicació que no crea comunió.
Fes-nos capaços de treure
el verí dels nostres judicis.
Ajuda'ns a parlar dels altres
com de germans i germanes.
Tu ets ﬁdel i digne de conﬁança;
fes que les nostres paraules
siguin llavors de bé per al món:
On hi ha soroll,
fes que practiquem l'escolta;
On hi ha confusió,
fes que inspirem harmonia;
On hi ha ambigüitat,
fes que portem claredat;
On hi ha exclusió,
fes que portem el compartir;
On hi ha sensacionalisme,
fes que usem la sobrietat;
On hi ha superﬁcialitat, fes que
plantegem interrogants veritables;
On hi ha prejudici,
fes que suscitem conﬁança;
On hi ha agressivitat,
fes que portem respecte;
On hi ha falsedat, fes que portem veritat.
Josep Torrente Bruna

JORNADES INTERDIOCESANES. Aquest dissabte 27 coincidei-

xen les jornades interdiocesanes d’animadors que convoca el
Secretariat de Joventut a Tortosa i la jornada interdiocesana
de l’Apostolat Seglar de Catalunya, a la casa de l’Església de
Sant Feliu de Llobregat.
CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU. Estan bus-

cant voluntaris. En concret per fer classes de català bàsic per a
persones nouvingudes els dijous de 17:30 a 19:30h i per a fer
classes de castellà els dimarts i dijous de 9:30 a 11.00h. Poseuvos en contacte amb el centre (Tel. 93 379 36 31).
ACOLLIMENT ALS LOCALS PARROQUIALS. Aquesta setmana
acollirem un grup de 12 infants (Llops i Daines) de AEiG Montserrat Xavier de Barcelona. Benvinguts!
JORNADA DE LA INFÀNCIA MISSIONERA. Per promoure el pa-

per actiu en la comunicació de l’Evangeli i la sensibilitat envers
les missions dels més petits.
VI VOLTA SOLIDÀRIA. Aquest diumenge 28 de gener al Parc

Nou. Serà a partir de les 10.00h. Es pot fer corrent, caminant o
inscriure-s’hi per donar suport. Els beneficis repercuteixen en
el Materno-Infantil que Càritas diocesana té al Prat de Llobregat. Al web http://cebllob.org/?page_id=6160 podeu fer la inscripció anticipada i també en el propi Parc el mateix diumenge.
ENCUENTRO CONFEDERAL MOVILIDAD HUMANA 2018. Organitzat per la confederació espanyola de Càritas diocesanes del
31 de gener al 2 de febrer. La nostra Càritas diocesana ens ha

ofert de participar-hi i hi anirem una representació de la Càritas interparroquial del Prat.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió aquest proper dimecres 31

de gener a les 18.00h a sant Pere i sant Pau.
GRUP DE CONFIRMACIÓ D’ADULTS. Reunió aquest proper di-

jous 1 de febrer a les 20.00h a sant Pere i sant Pau.
MISSA DE DIFUNTS. El proper divendres 2 de febrer a les

20.00h, pels tots els difunts del mes de gener de les parròquies del Prat. Al despatx parroquial o el mateix divendres
abans de la celebració se’n poden incloure altres dels que no
tenim coneixement per que o bé s’han enterrat fora del Prat
de Llobregat o no l’hem fet un dels mossens del Prat.
FESTA DE LA CANDELERA. El proper divendres 2 de febrer, a

les celebracions de l’eucaristia (tant la del matí com la de difunts de la tarda o la de la MD de la Mercè, benedicció de candeles en motiu de la festa de la presentació del Senyor. Abans
de la reforma litúrgica conciliar aquesta festa marcava el final
del temps de Nadal, i per això és tradició que en moltes cases
sigui la data en què es desa el pessebre.
RECÉS PARROQUIAL. El proper diumenge 4 de febrer. Comen-

çarà a la missa de les 9 de la parròquia i acabarà a mitja tarda.
L’oferim a tots aquells que participen dels grups de les parròquies del Prat. Seria convenient tancar les inscripcions aquest
diumenge 28 per tal de poder encomanar el lloc i especialment
el dinar.

Manel SEDÓ GRAELL (95), Felix VALDERRABANO GUTIÉRREZ (81), Carmen MUELA BRAVO (77), Juan JIMÉNEZ GAJETE (86).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 27. 19.00h. Maria José VALERA VALERA, Rafael LAY
REYES.
DIUMENGE 28. 11.00h. esposos Laurentino i Abilia, Gabriel
PELÁIZ, Santos MARTÍN, família CRUZ MEDINA.
DIVENDRES 2. 20.00h. Maria PAGÁN BERNABÉ.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS. 20.00h. Joan PARÉS I Madrona ROSELL, famílies VARA
DEL CAPO i BLANCO GARCÍA, famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 28. 9.00h. Josep PORTILLO. 12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, Mª Ester BARRIOS ADELL, José BARRIOS, Ester, Gloria i Tere ADELL LAFITA, esposos Rafael ADELL i
Anunciación LAFITA. 20.00h. Ramon PUGÉS TRIAS, Agustí LLOBET ORTÍZ.
DILLUNS 29. 20.00h. famílies MONES-ALBET, famílies VILÀ-BAGES.

DIMARTS 30. 9.00h. Josep CASTELLVÍ COSTÁN, Madrona GELABERT.
DIVENDRES 2. 9.00h. Ángela VILELLA, Joan RIERA, Rosa BARÓ,
Josep ESTALELLA i Teresa ESTALELLA. 20.00h. DIFUNTS DE GENER. Justino SÁNCHEZ MAYORAL, Elvira GARCÍA CANALES, Maria del Carmen ARTIGAS GIL, Juan Antonio (Noni) YXART GALTER,
Rosario CALER RUANO, Juan JIMÉNEZ GAJETE, Carmen GINÉS
DOMÍNGUEZ, Rosita GALOPA PASCUAL, Amelia CALIANI TORRES, Antonio CASTAÑO PÉREZ, Cipriana NOTARIO BABIANO, Sebastiana ALTAMIRO GARCÍA-BERMEJO, Alfonso CERÓN QUILES,
Quimet ORELLANA DEL MORAL, Francisca MOLINÉ AUBALAT,
Celeste UTIEL ORTEGA, Carmen MUELA BRAVO, Josefina SERRANO PENA, Maria Petra RUIZ CAÑADA.
DISSABTE 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL, Rosa ROCAMORA FELIU. 20.00h. Josep ESTALELLA i Teresa ESTALELLA,
Rosa BARÓ, famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 4. 9.00h. Albert ROVIRA, Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN.
12.30h. Maria Teresa GIRALT. 20.00h. consorts Antoni PUGÉS i
Paquita LLOBET, Agustí LLOBET, Ramón PUGÉS TRIAS, Maria
ROJO GARCÍA.
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