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Digues prou. Ningú sense llar
Aquest diumenge Càritas ens posa davant
els ulls la realitat difícil de les persones
sense llar, amb tot el que aquesta situació
comporta: no es tracta tan sols d’una incomoditat, es tracta d’una situació que porta
la inseguretat, la manca d’higiene, el deteriorament de la salut, la manca d’empara,
la intranquil·litat, la conculcació de drets...
La confederació de Càritas ens fa adonar
que «no tenir llar, mata».

Des d'aquesta realitat tan complexa, emprenem una nova campanya de sensibilització en un context d'emergència econòmica i social que, en relació amb l'habitatge, té aspecte d'emergència habitacional ja que l'augment de persones amb diﬁcultats per pagar l’habitatge o els subministraments, pot abocar a moltes famílies
a haver d'abandonar la mateixa o a situacions de desnonament.

I els nombres són esfereïdors. 800.000 nuclis familiars (2.100.000 persones) es veuen privats d’aquests mínims que són una
condició bàsica per a la immensa majoria de
nosaltres.

Ens diu un dels testimonis recollits per a la
campanya: «Encara sort que el Centre de Nit
va suposar una solució el dia que es van tancar els hotels, hostals i tots els allotjaments
de l'estat. Aquest dia va començar a fer-me
molta gràcia la macabra ironia del hashtag
#quedateencasa. Pensava en els molts que
no podrien compartir aquest desig, aquesta
actitud i aquest cop de mà que es va demanar a la població per sortir d'aquesta gran
crisi sanitària. No per falta de ganes ni desídia, simplement perquè alguns no teníem
casa en què quedar-nos. La tarda abans de
quedar-me al carrer, vaig sortir, tot i que no
es podia. Em vaig asseure a fumar i a esperar que la policia, l'exèrcit o el sursum corda
em digués que havia de fer l'endemà quan
em quedés al carrer, on, insisteixo, no es podia estar».

L'habitatge és un dret humà, necessari per
preservar la dignitat de totes les persones.
Les circumstàncies sobrevingudes arran de
la pandèmia mundial provocada per la COVID19 ens han ressituat en un nou mapa
històric en què emergeix una societat molt
més fràgil i vulnerable amb un full de ruta
més ple d'incerteses que de certeses.
Com a individus i col·lectivitat hem viscut
una experiència de fragilitat compartida al
sentir-nos amenaçats per la malaltia, la
por, el dolor i el sofriment causat per la
mort de persones conegudes i estimades.
Aquesta situació ha generat una onada de
solidaritat que sembla haver sacsejat les
consciències i la sensibilitat de la societat,
però també, i causa de la distància social requerida per controlar la pandèmia, s'ha instal·lat la por col·lectiva a contagiar i a ser
contagiat i el desconcert davant d'una situació mai viscuda abans, i això pot haver alimentat actituds com l'individualisme, la
sospita i la desconﬁança davant el comportament de la resta dels ciutadans.
També s'ha anat gestant una greu polarització de la societat a la mercè dels diferents
vaivens polítics, la desinformació, els rumors o l'excés de la mateixa, el control de
l'Estat i la retallada de llibertats emparada
en la protecció de la població. A el temps
que la situació econòmica i social d'una part
important de la societat ha patit un important revés per la falta d'ocupació i de recursos, tot i l'aprovació de l'Ingrés Mínim Vital.

El manifest d’aquesta jornada acaba dient:
«Nosaltres, que som vosaltres, llancem un
crit sord d'ajuda perquè compteu amb cada
un d'aquests homes i dones que estan preparats parar agafar el testimoni i tornar a
aquesta part de la societat l'ajuda rebuda.
però res canviarà ﬁns que no entenguis que
una vegada, vaig ser com tu».
Josep Torrente
i materials de Campanya de Càritas

CELEBRACIONS DE LES PRIMERES COMUNIONS. Aquest diumenge 25 d’octubre, hi haurà el darrer grup —de la capella de sant
Jordi— que celebraran la primera comunió. La resta d’infants que
han fet els dos anys de catequesi i no van poder-la celebrar la passada pasqua, programarem noves celebracions la pasqua del
2021.

JUNTA INTERPARROQUIAL DE CÀRITAS. Serà el dimecres 28 a
les 18.00h a sant Pere i sant Pau. Un dels temes importants a
tractar serà el de l’economia. Vam agrair molt sincerament les
aportacions extraordinàries en motiu de la pandèmia... però l’acció de Càritas continua, perquè també continuen els efectes socioeconòmics de la crisi sanitària.

INICI DE MINISTERI DE Mn. RAFA MAROTO A SANT COSME I
SANT DAMIÀ. Serà aquest diumenge 25 d’octubre a les 18.00h.
En aquesta celebració, presidida per Mn. Josep M. Domingo, vicari
general de la diòcesi, s’encomanarà la cura pastoral d’aquesta
parròquia al nou rector i agrairem ben de cor tots els anys de dedicació de Mn. Lluís Portabella, que havia estat rector de sant
Pere i sant Pau. Hi ha limitació d’aforament.

VINE A CONÈIXER. Reunió el proper divendres 30 a les 17.30h.

PREPARACIÓ DE BAPTISMES. El proper dimarts 27 a les 20.00h
a la parròquia de la MD de la Mercè.
EQUIPS D’ECONOMIA. Reunió telemàtica amb la Delegació diocesana d’economia el proper dimecres 28 a les 11.00h per preparar
la campanya de Germanor del proper diumenge 8 de novembre i
resoldre dubtes i qüestions dels equips d’economia parroquials.

TOTS SANTS I FIDELS DIFUNTS. En ser diumenge, l’horari de les
misses del dia de Tots sants (1/nov) serà el mateix que els diumenges. Si que varia el dia dels fidels difunts: per causa de la pandèmia s’han suspès les misses del cementiri vell (10h) i cementiri nou (16h) i el rosari del dia de tots sants a la tarda al cementiri vell. El dilluns 2/nov, commemoració de tots els fidels difunts, hi haurà misses a la parròquia de Sant Pere i sant Pau a les
9.00h i les 19.00h, a la parròquia de la MD de la Mercè a les 19.00h
i a la parròquia de Sant Cosme i Damià a les 19.00h.
REPARTIR EL PA. Al Full de la diòcesi d’aquest diumenge, Mn.
Xavier Montané fa un petit testimoni després de la seva ordenació diaconal el passat 11 d’octubre. Us recomano la seva lectura!.
Gràcies pel teu testimoni, Xavier.

SANT PERE I SANT PAU. El 17 d’octubre, Danae, Gian i Aitana SANTILLAN ORELLANA de Marco i Gabriela

Carmen CIRERA LÓPEZ (76), Jaume PETIT BUSQUETS (89), Aurora MENDOZA MANZANO (73), Carlos ALCOCER ROCA (56)

Les comunitats cristianes del Prat recordarem els nostres difunts el divendres 6 de novembre a les 20h a l’església de sant Pere i sant Pau.

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 24. 20.00h. José EZCURRA
DIUMENGE 25. 20.00h. José Manuel MENENDEZ.
DILLUNS 26. 9.00h. Josep PORTERO.
DIMARTS 27. 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta BUSQUETS.
DIUMENGE 1. 9.00h. Joan MARTÍ, Albert ROVIRA, Consorts Juan Antonio DEL MORAL i Maria de los Santos QUESADA. 12.30h. Domingo
GIBERT, Estanislao GIBERT.
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