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Jornada de les persones sense llar

A la llum de l'evangeli de Mateu que llegim
aquest diumenge, el Papa Francesc, en una
passada celebració de Crist Rei de l'Univers,
començava la seva homilia relatant amb l'inici de l'evangeli "Quan el Fill de l'home vindrà ple de glòria envoltat de tots els àngels,
s'asseurà en el seu tron gloriós".
Ens deia que es tracta de la introducció solemne de la narració del judici universal. Després d'haver viscut l'existència terrenal, Jesús es presenta ara a la glòria divina.
La humanitat sencera serà convocada davant Ell i Ell exercita la seva autoritat separant els uns dels altres, com un pastor separa les ovelles de les cabres.
Als que Jesús ha posat a la seva dreta els diu:
"Veniu, beneïts del meu Pare, i rebeu en herència el Regne que va ser preparat des del
començament del món, perquè vaig tenir
fam, i em vau donar de menjar; vaig tenir
set, i em vau donar de beure; estava de pas,
i em vau allotjar; despullat, i em vau vestir;
malalt, i em vau visitar; pres, i em vau venir
a veure ".
El papa Francesc ens diu que davant la sorpresa dels justos que no recorden haver-se
trobat amb Jesús i molt menys haver-lo ajudat, ell els diu: "Us asseguro que cada vegada que ho van fer amb el més petit dels
meus germans, ho van fer amb mi".

Aquesta frase ens revela ﬁns
on arriba l'amor de Déu: arriba ﬁns al punt
d'identiﬁcar-se amb nosaltres, però no
quan estem bé, quan estem sans i feliços,
no, sinó quan estem en la necessitat. I d'aquesta manera amagat Ell es deixa trobar,
ens estén la mà com un captaire.
Aquest és un criteri decisiu del judici, ens
diu el Papa, l'amor pel proïsme en diﬁcultat, ser solidaris i suscitar a tot arreu actituds i obres de misericòrdia.
El Judici continua. Segueixen els que durant la seva vida no s'han preocupat de les
necessitats dels seus germans i ells
també queden sorpresos i pregunten "Senyor, ¿quan et vam veure afamat o assedegat, de pas o nu, malalt o pres, i no
t'hem socorregut? "i el rei respondrà:" Us
asseguro que cada vegada que no ho vau
fer amb el més petit dels meus germans,
tampoc ho vau fer amb mi". Al ﬁnal ens
diu el papa —ens ho diu l’Evangeli— serem
jutjats sobre l'amor, aquest compromís
d'estimar i servir Jesús en els nostres germans més petits i necessitats.
Jesús vindrà al ﬁnal dels temps per jutjar
totes les nacions, però ve a nosaltres cada
dia, de moltes maneres, i ens demana acollir-lo. Estem atents perquè és el pas del
Senyor per les nostres vides.
Del material de Càritas
per a la Jornada de les persones sense llar

GRUP SALMÓ. Reunió aquest dissabte 24 s les 17.00h a la sala
sant Pere.
GRUP LLAVORS. Reunió aquest diumenge 25 a les 11.00h a la
sala sant Pau.
ACOLLIDA DE GRUPS. Aquest cap de setmana a la sala de Caliu,
un grup de l’Esplai L’Espurna de Vilanova i la Geltrú.
TROBADA DIOCESANA DEL PLA PASTORAL. Amb el lema “Continuïtat i novetat” celebrarem una trobada diocesana aquest diumenge 25 i festa de Crist Rei, a les 18.00h a la catedral de Sant
Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Se’ns convida a participar-hi
una representació significativa dels grups de les parròquies de la
nostra diòcesi. Feu-nos saber els qui hi voleu participar per coordinar el desplaçament amb cotxe. La col·lecta anirà destinada a
projectes d’habitatge de Càritas, ja que aquest diumenge és la
Jornada de les persones sense llar.
REUNIÓ DE VOLUNTARIS DEL PUNT SOLIDARI. Per explicar el
nou projecte de punt solidari, a l’institut Ribera Baixa a les 17.00h
TROBADA DE RECTORS AMB CENTRE D’ESPLAI PARROQUIAL.
Per ajudar-nos mútuament a acompanyar aquesta realitat de
pastoral infantil i juvenil, el proper dimarts a les 11.00h.

CONSELL PASTORAL DE LA CIUTAT. Aquest proper dimecres a
la sala sant Pere de la parròquia de Sant Pere i sant Pau, reunió
dels consells pastorals de les parròquies de la ciutat. Amb una
qüestions pràctica sobre la taula, la revisió de l’horari de les misses dels dies laborables i una més de fons, els espais de formació
per als adults de les parròquies del Prat.
PREPARACIÓ DE BAPTISMES. Divendres 30 a les 20.30h, reunió
de preparació de baptismes a la sala gran de la parròquia de la MD
de la Mercè.
RECÉS INTERPARROQUIAL D’ADVENT. Aquest proper diumenge 1 de desembre, per a gent de totes les parròquies del Prat.
Des de les 11.00h fins a les 13.00h. Paraula de Déu, pregària i silenci, tant senzill i important com això.
MISSES FAMILIARS. En ocasió de l’inici de l’advent, el proper cap
de setmana hi haurà missa familiar dissabte a les 19.00h a la MD
de la Mercè, a les 20.00h a Sant Pere i sant Pau i diumenge 2 a
les 12.15h a Sant Jordi.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia del temple. L’import de les obres és de
12.329€ Hem recollit fins al moment 4.855,66€ (39%)

SANT PERE I SANT PAU. El 17 de novembre Arnau DIEGO MORILLAS de Ferran i Maria del Carmen.

Paulina BUSQUETS CHETO (95), Paqui BLANCO MONTALBÁN (49), Ana CALERO MESIAS (72).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 24. 20.00h. famílies COMPANY-SOLÀ.

DISSABTE 24. 19.00h. Miguel BARRIENTOS GONZÁLEZ, Antonio GUERRERO MORENO, Juan GUERRERO MORENO, Maria
GARCÍA ROMO, Joaquín URRETAVIZCAYA, ànimes del purgatori.

DIUMENGE 25. 9.00h. Ana DEL MORAL, Josep PORTILLO, Maria Dolores PRADO. 12.30h. families CLARISÓ-MONFORTLENS, Josefa MORALES MORENO, Vicente José CAPILLA MÁRQUEZ.
DIMARTS 27. 9.00h. consorts Josep COSTA i Joana BESORA,
esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.
DIJOUS 29. 9.00h. Matilde GRADOS i Manuel JIMÉNEZ.
DISSABTE 1. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 2. 9.00h. Ana DEL MORAL, Albert ROVIRA, Joan
MARTÍ, Sergi PEJOAN, Josep Maria RECASENS i María VILÀ i la
seva filla Marta.

Parròquia de sant Pere i sant Pau – Pl. Església s/n – Tel. 93 379 02 20 – santpere582@bisbatsantfeliu.cat
Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè – c/ Sarajevo 6-10 – Tel. 619 421 033 – mdmerce579@bisbatsantfeliu.cat
Parròquia de Sant Cosme i sant Damià – c/ Riu Llobregat 100 – Tel. 93 379 12 89 – santcosme581@bisbatsantfeliu.cat
www.parroquiadelprat.cat / www.facebook.com/parroquies.elpratdellobregat.5

