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Trobem en l’Església
un lloc d’amistat
Quarta proposta
Trobem en l’Església un lloc d’amistat
Per compartir amb altres la nostra conﬁança
en Déu, necessitem llocs on trobar no només
alguns amics ben coneguts sinó una amistat
que s’estengui a aquells que són diferents
de nosaltres.
Les parròquies i les comunitats locals tenen
la vocació de reunir una diversitat de generacions i d’orígens socials o culturals. Hi ha
un tresor d’amistat, de vegades massa amagat, a fer fructiﬁcar.
Si cada Església local fos com una família
acollidora, on nosaltres podem ser nosaltres
mateixos, amb els nostres dubtes i les nostres preguntes, sense temor de ser jutjats...
L’Església és troba allà on bufa l’Esperit
Sant, arreu on resplendeix l’amistat de Crist.
En alguns països del Sud, petites comunitats eclesials de base assumeixen un gran
compromís pels altres, en el seu barri o en el
seu poble. Seran una font d’inspiració en altres països?

Retrobem-nos amb altres regularment, en
la pregària i el compartir, però també recolzem la vida de la comunitat cristiana
més gran que hi ha en la nostra ciutat o el
nostre poble. El nostre petit grup estarà
atent, per exemple, als qui venen a la celebració dominical sense conèixer-hi ningú?
Crist vol reunir en una sola comunió tots
aquells que l’estimen i el segueixen, més
enllà de les seves pertinences confessionals. L’hospitalitat compartida és un camí
d’unitat. Convidem amb més freqüència a
una pregària comuna els qui ens envolten
i que expressen la seva fe d’una manera
diferent.
A la creu, just abans de morir, Jesús va
veure la seva mare i, al seu costat, el deixeble que estimava. «Digué a la seva mare:
“Dona, aquí tens el teu ﬁll.” Després digué
al deixeble: “Aquí tens la teva mare.” I
d’aleshores ençà, el deixeble la va acollir a
casa seva». (Joan 19,25-27)
Al peu de la creu, una nova família neix de
la voluntat mateixa de Jesús. Com viure
avui aquesta fraternitat?
De la carta de Fr. Alois de Taizé
per al 2019

CONVIVÈNCIES DE LA CATEQUESI. Aquest cap de setmana, 2 i 3
de febrer, hi ha les convivències de la Catequesi d’infants dels tres
centres catequètics (S. Pere i S. Pau, MD de la Mercè i S. Jordi) a
Pallejà. Dissabte se surt en autocar de l’estació d’autobusos a les
16.00h, i es torna diumenge a les 16.00h del diumenge al mateix
lloc. El diumenge, l’activitat del matí (10.30h), l’eucaristia del migdia i el dinar (que cada un ha de portar) són oberts a totes les famílies de la parròquia, també les que estan en altres grups (ACO,
Salmó, Llavors, catequesi d’adults...).
CELEBRACIONS DE LA CANDELERA. A la missa de les 9.00h a la
cripta i a les misses de 19.00h a la MD de la Mercè i de 20.00h a
S.Pere i S.Pau.
FESTA DE SANT BLAI. Diumenge 3 de febrer. Venda de les “paciències” de sant Blai a les misses del matí de S.Pere i S.Pau i de S.
Cosme i S. Damià.
XERRADA SOBRE XARXES SOCIALS ALS REFORÇOS ESCOLARS. Els mossos d’esquadra vindran a fer aquesta sessió informativa i de prevenció amb les famílies dels infants del reforç escolar i la Brúixola el proper dijous 7 a la tarda.
ELS PROFETES. QÜESTIONS ACTUALS. A l’escola MD del Carme
aquest proper dijous a les 19.00h.
CISTELLA ASSOCIACIÓ. Passats els 30 dies i no havent sortit la
butlleta premiada de la cistella que l’associació MD de Montserrat
sorteja per Nadal, la junta ha determinat que s’entregui al Cottolengo del P. Alegre.

BERENAR SOLIDARI. Aquest
proper divendres dia 8, per presentar la campanya d’enguany de
Mans Unides. El farem a la sala
sant Pere de la parròquia, començant a les 18.00h. Substitueix el
Sopar de la fam que havíem fet
altres anys. Mirem de participarhi. Aquest diumenge repartirem
ja els tríptics i els sobres per la
col·lecta de Mans unides que es
farà el diumenge vinent.
GRUP SALMÓ. Reunió el proper
diumenge 10 a les 11.00h.
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
el diumenge 10 de febrer a les 17:30h a les sales de la parròquia de
la MD de la Mercè.
VIATGE ALS LLOCS FRANCISCANS I ROMA. Mn. Josep Maria Domingo a la parròquia-Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de
Llobregat organitza un viatge a Assis i els llocs franciscans acabant a la ciutat de Roma. Serà del 10 al 17 de juliol. Podeu demanar
més detalls a la sagristia.
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 5.105,66€ (41%). Anem
avançant molt poc a poc, però gràcies per la vostra generositat.

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ.
El 26 de gener Dani SANTANA GARCÍA de Jeraldo Joel i Eva i
Albert Daniel DIAZ PAREJA de Daniel i Sandra.

Barbara ABAD LÓPEZ (89), Lucía MILLÁN LÓPEZ (85), José Domingo BLÁZQUEZ CEREZUELA (79), Maria Pilar FARRÉ MANAUTA
(77), Humildad AYALA MORENO (99), Joan BALLETBO SALVIA (100), Benito DOMÍNGUEZ RICO (78), Antonia CASTILLO RUIZ (87),
Consuelo SÁNCHEZ BLÁZQUEZ (86), Antonio LÓPEZ LÓPEZ (89), Enriqueta PALLARÈS PASCUAL (86).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DIUMENGE 3. 9.00h. David GINABREDA FEU, Sergi PEJOAN, Albert ROVIRA, Joan MARTÍ. 12.30h. Pere FABRÓ, Antoni RÁFOLS
i Maria COMPANY. 20.00h. Agustí LLOBET ORTIZ, Ramon PUGÉS
TRIAS, consorts Antoni PUGÉS i Paquita LLOBET, Maria ROJO
GARCÍA.

DIVENDRES 8. 19.00h. José ROJAS ARROYO

DIMECRES 6. 9.00h. Manuela SOLANA
DIUMENGE 10. 12.30h. Paco CARRERAS
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