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La conversió que
busca la concòrdia, el bé i la veritat
Aquests dies passats els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya han volgut dir una
paraula sobre la situació que vivim a Catalunya, intentant aportar llum als camins que
ens cal fer. La reproduïm íntegrament.
En aquest temps de Quaresma, quan se’ns
convida a la conversió personal i comunitària, no podem obviar els esdeveniments polítics i socials que s’han produït en els darrers
mesos a Catalunya.
Des d’aquesta perspectiva els
bisbes de les diòcesis catalanes adrecem una crida a tothom a fer un esforç per refer
la conﬁança mútua dins d’una
societat com la nostra en la
qual es dona una gran pluralitat cultural, política i
també religiosa. La cohesió social, la concòrdia, el
sentir-nos propers els
uns als altres i el respecte als drets de
totes les persones que viuen a Catalunya han de ser un
dels nostres objectius prioritaris en aquest
moment.
No podem ignorar ni menystenir que en relació a Catalunya existeix un problema polític de primer ordre que obliga a cercar una
solució justa a la situació creada que sigui
mínimament acceptable per a tots, amb un
gran esforç de diàleg des de la veritat, amb
generositat i recerca del bé comú de tothom. Per això, tal com hem demanat repetidament, amb paraules del papa Francesc
amb les que ens sentim compromesos, diem
als catòlics i a tots els qui ens vulguin escoltar que «és hora de saber com dissenyar, en
una cultura que privilegiï el diàleg com a
forma de trobament, la recerca de consensos i acords, però sense separar-la de la preocupació per una societat justa, memoriosa
i sense exclusions». (Evangelii Gaudium
239).

El passat 21 de desembre es van realitzar
eleccions al Parlament amb una gran participació dels electors. És necessari que,
amb voluntat de servei, els parlamentaris
escollits impulsin els mecanismes democràtics per a la formació d’un nou govern
de la Generalitat que actuï amb sentit de
responsabilitat envers tots els col·lectius
del país, i especialment els més necessitats de superar les conseqüències de la
crisi institucional, econòmica i social que
vivim.
Volem fer esment
d’una qüestió concreta que ens preocupa. Pel que fa a la
presó
preventiva
d’alguns antics membres del govern i d’alguns
dirigents d’organitzacions
socials, sense entrar en debats jurídics, demanem una reﬂexió serena sobre
aquest fet, en vistes a propiciar el clima de
diàleg que tant necessitem i en la que no
es deixin de considerar les circumstàncies
personals dels afectats.
Com a ciutadans d’aquest país i pastors de
l’Església que fa camí a Catalunya, novament reaﬁrmem que, encara que no ens
correspon a nosaltres optar per una determinada proposta als nous escenaris que
en els darrers temps s’han plantejat, defensem la legitimitat moral de les diverses opcions sobre l’estructura política de
Catalunya que es basin en el respecte de
la dignitat inalienable de les persones i
dels pobles i siguin defensades de forma
pacíﬁca i democràtica.
Finalment, demanem als catòlics que,
descobrint el pas de Déu per la vida en
aquests moments de complexitat, siguem
instruments de pau i reconciliació enmig
de la societat catalana, i no deixem de pregar el bon Déu per la pau i la justícia a Catalunya.

VIA CRUCIS. Recordem el res del Via Crucis a la parròquia de la
MD de la Mercè els divendres de quaresma a les 19.15h i a la
parròquia de sant Pere i sant Pau els dissabtes a les 19.15h.
CONVIVÈNCIES DE LA CATEQUESI. Per segon any consecutiu

organitzem unes petites convivències per als infants dels tres
centres catequètics (Sant Pere i sant Pau, MD de la Mercè i
Sant Jordi) aquest cap de setmana, 24 i 25 de febrer, al Pare
Manyanet de Begues. Els infants pugen dissabte havent dinat
i els pares són convidats a participar-hi el diumenge, acabant
amb el dinar.
TREBALLS DE MILLORA A LA CRIPTA. Aquests propers dilluns
i dimarts la missa de les 9.00h la celebrarem a l’església superior. A la cripta hi farem uns treballs de pintura i electricitat
preparant també la celebració de dijous dia 1.
VINE I VEURÀS. Propera sessió a la capella de sant Jordi el dimecres 28 a les 19.00h. Especialment en aquest temps de
quaresma, sentim-nos convidats a aquest temps de pregària
que oferim a tothom.
50 ANYS DE LA MORT DE MN. JOSEP FARRÉS. Aquest proper
dijous 1 de març farem un senzill acte de record i homenatge a
Mn. Josep Farrés en ocasió del 50è aniversari de la seva mort.
Consistirà en una eucaristia a les 19.00h i el descobriment d’un
petit testimoni d’aquest aniversari a la cripta. També, aprofitant l’ocasió estrenarem l’arranjament del lateral de la MD de
Montserrat i la renovació de la il·luminació.
VINE A CONÈIXER. Hi ha reunió de grup el proper divendres 2
de març a les 17.30h a la sala de sant Pere.

PREPARACIÓ DE BAPTISMES. Sessió de preparació a la parrò-

quia de la MD de la Mercè el proper divendres 2 a les 20.30h.
MISSA DE DIFUNTS. Per tots els difunts del mes de febrer, el
divendres 2 a les 20.00h a la parròquia de sant Pere i sant Pau.
MISSA FAMILIAR. El dissabte 3 a les 19.00h a la MD de la Mercè
i a les 20.00h a Sant Pere i sant Pau. Diumenge 4 a les 12.15h
a Sant Jordi.
GRUP LLAVORS. Reunió el proper diumenge 4 de març a les

11.00h a la sala de sant Pau.
MISSA A LA CASA D’ANDALUSIA. El proper diumenge 4 a les
12.30h, al Carrer de les Moreres, 105.
ACOLLIDA ALS LOCALS. Aquest proper cap de setmana acollirem a les nostres sales un grup d’infants petits de l’esplai Xivarri de Sabadell.
CONSELL PASTORAL DE CIUTAT. Està programat per al dime-

cres 7 de març. Per aquest motiu, la data que teníem reservada
aquest dilluns 26 per al Consell Pastoral de Sant Pere i sant
Pau queda lliure; ja ens veurem tots l’altre dimecres.
COL·LECTA ESPECIAL QUARESMA–SETMANA SANTA. El tercer
diumenge de quaresma (3 i 4 de març), farem una col·lecta especial per sufragar les despeses extraordinàries de la quaresma, Setmana Santa i Pasqua, entre les que hi ha: el ciri pasqual i les candeles, les flors i ornamentació del monument de
dijous sant i pasqua, aplec parroquial i enguany de manera extraordinària l’adquisició d’un nou Sant Crist, més lleuger de
pes pel Viacrucis. Tot plegat pot suposar una despesa d’uns
1.600€. Comptem amb la generositat de tothom per fer-ho
possible.

Marcela CASTILLO BERZOSA (94), Manuel MARTÍN DURAN (84), Antonia LÓPEZ SÁNCHEZ (92), Artemio BELLES DEALBERT
(84), Ana DEL MORAL QUESADA (81), Maria PÉREZ SALGUERO (60), Jorge OLIVA SALOM (84), Aurora LÓPEZ GONZÁLEZ (92)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 24. 19.00h. Adolfo ALMAZÁN.
DIUMENGE 25. 11.00h. Cristina DÍAZ FEIJOO.
DIVENDRES 2. 20.00h. Loli CORRAL SOLIER.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 24. 20.00h. Elena DÍAZ CORBELLE, família PERNASDÍAZ, Jorge EZCURRA GIL, famílies COMPANY-SOLÀ.
DIUMENGE 25. 9.00h. Josep PORTILLO. 12.30h. famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS.
DIMARTS 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.
DIJOUS 1. 9.00h Josep Valero PERIS PALAU. 19.00h. mossèn Josep FARRÉS.

DIVENDRES 2. 20.00h. MISSA DE DIFUNTS. Jordi OLIVA SALOM,
Ginés SOTO IMBERNÓN, Francisca SÁNCHEZ CORTÉS, Isabel BOU
CERVERA, Aurora LÓPEZ GONZÁLEZ, David GINABREDA FEU,
Daniel ANDÚJAR MARTÍNEZ, Rafael VALVERDE RODRÍGUEZ, Dolores BAENA MATAS, José ROJAS ARROYO, Lázaro QUILES CLAJER, Juan Luis ROBLES VICENTE, Encarnación GÓMEZ DURÁN,
Rosa CASTILLO CÁCERES, Joaquin MORÓN PALOS, Encarnación
RODRÍGUEZ PÉREZ, Laureà ENRICH BUSQUETS, Matilde MATEU
BOU, Jordi PRIETO PUIGDENGOLA, Martí PRIETO SERRA, Josep
Valero PERIS PALAU.
DISSABTE 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL. 20.00h. famílies RODRÍGUEZ-DARNÉS, Rosa CASTILLO CÁCERES, Montserrat ITARTE, famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 4. 9.00h. Mossèn Josep FARRÉS, Joan MARTÍ, Sergi
PEJOAN, Albert ROVIRA. 20.00h. Maria ROJO GARCÍA, consorts
Antoni PUGÉS i Paquita LLOBET, Ramon PUGÉS TRIAS i Agustí
LLOBET ORTIZ.
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