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Construint amb l’educació
Aquest diumenge l’Església celebra la jornada de MANS UNIDES. A més de ser una
campanya de sensibilització —ens en farem
ressò especialment en el sopar de la fam el
divendres 23 de febrer a les 19.00h— és també
una campanya de captació de recursos per a
un projecte que es tria cada any. Us presentem el projecte d’Enguany per a la diòcesi de
Sant Feliu de Llobregat.
L'escola Kudiela està situada a Vila Matilde,
una barriada marginal de la ciutat de
Malanje (Angola). Malgrat que fa 14 anys
que va acabar la guerra
civil, i la destrucció que
va comportar, Angola
encara travessa seriosos problemes d'infraestructures, especialment en els àmbits de
salut i d’educació. Un
altre greu problema és
la falta de personal
qualiﬁcat, tant en el
terreny educatiu com
en el sanitari.
Vila Matilde és un barri
pobre que en els últims anys registra un
creixement constant
de la població, la qual
cosa aguditza els problemes. Els seus habitants viuen fonamentalment d'una precària
agricultura de subsistència i ocasionalment
de la venda ambulant. Les cases són majorment de tova, sense electricitat, ni aigua, ni
sanejaments. La taxa d’analfabetisme és
molt elevada i molt joves queden fora del
sistema escolar.
Les Germanes Mercedàries Missioneres porten 25 anys treballant a Malanje i coneixen
molt be les necessitats de la població. Es van
instal·lar allà en plena guerra civil. Van començar construint una llar de nens i, a poc a
poc, van posar en marxa l'escola que compta
amb el reconeixement oﬁcial del govern.
Amb el suport de Mans Unides van crear

també un centre de salut i promoció de la
dona.
L’escola Kudiela té en l'actualitat 1.320
alumnes i 67 professors. En els últims
anys han començat amb el segon cicle de
secundària amb gran interès per part de
les famílies, conscients que l’educació és
una eina indispensable per a la superació
de la pobresa. Sol·liciten ajuda a Mans
Unides per construir i equipar un bloc nou,
de 212 m2 , amb tres aules i els serveis higiènics corresponents.

El soci local aportarà més de 19.000 euros
per a l'equipament de les aules. Cada any
es beneﬁciaran directament del projecte
210 nois i noies pertanyents a entorns desfavorits, els quals disposaran d'unes instal·lacions dignes per completar l’ensenyament secundari. Indirectament el projecte beneﬁciarà els seus familiars i tota la
comunitat local ja que augmentarà la formació dels qui han de ser els protagonistes del futur.
El pressupost d’aquesta actuació és de
92.727 euros, i la responsable del projecte
és la Gna. Joseﬁna Cortadella (Religioses
Mercedàries Missioneres)

GRUP LLAVORS. Reunió aquest diumenge 11 de febrer a les
11.00h a la sala sant Pau, per acabar amb l’eucaristia de les
12.30h.

esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. / Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

EXCURSIÓ A MIRABET. La parròquia de sant Cosme l’organitza

Finalment, procurem en motiu de la quaresma acostar-nos
més a l’altar. Posem-nos una mica més junts i cap endavant. I
fem un esforç per afegir-nos als cants, les respostes i els diàlegs que hi ha al llarg de l’eucaristia.

aquest diumenge 11 de febrer.
ORDENACIÓ DIACONAL. En Mario Pardo que actualment està

a la parròquia de Sant Joan de Sant Joan Despí serà ordenat
diaca al servei de la nostra església aquest diumenge 11 a les
19.00h a la catedral de sant Llorenç.
30è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE LA PARRÒQUIA DE LA
MD DE LA MERCÈ. El celebrarem a la missa de les 20.00h el

proper dimarts 13 de febrer.
INICI DE LA QUARESMA. Dimecres vinent comencem la quaresma, per això a totes les eucaristies hi haurà el ritu de la imposició de la cendra. Seran a les 7.20h a les Carmelites missioneres, 9.00h a sant Pere i sant Pau, a les 11.00h a sant Cosme
i sant Damià, a les 19.00h a Sant Cosme i sant Damià, i a les
20.00h a la MD de la Mercè i a la capella de sant Jordi.

També durant aquest temps farem servir la segona de les
aclamacions després de la consagració: Cada vegada que mengem aquest pa i bevem aquest calze, anunciem la vostra mort,

FORMACIÓ DE CATEQUISTES. El proper dijous 15 de febrer de
18.00h a 20.00h Sant Pere i sant Pau.
TALLER DE PRÀCTICA CONTEMPLATIVA. Dijous 15 de febrer a

les 19.30h a la capella de sant Jordi.
PREGÀRIA DEL VIA CRUCIS. Durant el temps de quaresma, hi

haurà la pregària del via crucis els divendres a les 19.15h a la
parròquia de la MD de la Mercè i els dissabtes a les 19.15h a la
parròquia de sant Pere i sant Pau.
RECÉS DE QUARESMA. El matí de dissabte vinent, 17 de febrer,

d’11.00h a 13.00h a la parròquia de sant Cosme per a totes les
parròquies del Prat. Ens hi ajudarà el P. Rubén.
CATEQUESI D’ADULTS A LA MERCÈ. El proper dissabte 17 hi ha

reunió de grup a les sales parroquials de la MD de la Mercè a
les 17.00h.

Daniel ANDÚJAR MARTÍNEZ (89), Encarnación GÓMEZ DURÁN (67), Dolores BAENA MATAS (94), José ROJAS ARROYO (77),
Lázaro QUILES CLAJER (75), Juan Luis ROBLES VICENTE (43), Rosenda (Rosa) CASTILLO CÁCERES (86), David GINABREDA
FEU (81), Laureà ENRICH BUSQUETS (86), Encarnación RODRÍGUEZ PÉREZ (92).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

SANT PERE I SANT PAU

DIUMENGE 11. 11.00h. Carmelo HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

DISSABTE 10. 20.00h. Pau LLAGOSTERA PUGÈS.
DIUMENGE 11. 9.00h. Antonio CARO, famílies INÉS-CONDE i
CONDE-RIERA, Francisco OLIVERAS i famílies, Juli MIRALLES.
12.30h. Mariano CLEMENTE, Javier CLEMENTE i el seu fill XAVIER
CLEMENTE.
DIJOUS 15. 9.00h. consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES
DISSABTE 17. 9.00h. Josep RÁFOLS i Teresa RIBAS, Josep
RÁFOLS RIBAS i Miquel FABRÓ
DIUMENGE 18. 9.00h. Joan SANS i famílies, Rafel MAS i Montserrat PUGÉS, Elia PRIETO
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