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Preguem per la Unitat dels Cristians
La divisió dels cristians en catòlics, protestants, ortodoxos, anglicans,
etc. és contrària a la voluntat de Crist, un escàndol i una greu dificultat a
l’hora d’evangelitzar. Jesús diu: “Que tots siguin u. Que estiguin en
nosaltres, Pare, com vós esteu en mi i jo en vós. Així el món creurà que
vós m’heu enviat” (Joan 17, 21)
Des de mitjans del segle passat, molts cristians de diferents confessions
dediquem la setmana del 18 al 25 de gener a pregar per la unió de totes
les esglésies cristianes. Tinguem present aquesta intenció de pregària en
la nostra oració personal. Per ajudar a fer-la, us oferim aquesta pregària
feta conjuntament per la Mare Teresa de Calcuta i el Germà Roger de
Taizé:
Oh Déu, Pare de tots i cadascú de nosaltres,
Vós ens demaneu a tots de fer arribar
el vostre amor on els pobres són humiliats,
la vostra alegria on el pobre està abatut,
la vostra reconciliació
on els homes estan dividits:
el pare amb el fill,
la mare amb la filla,
el marit amb la muller
el creient amb el qui no pot creure,
el cristià amb el germà cristià no estimat.
Vós ens obriu el camí
perquè el cos ferit de Jesucrist,
la teva església, sigui llevat de comunió
per als pobres d’aquesta terra
i per a tota la família humana

Oh Dios, Padre de todos y cada uno de nosotros,
Tú nos pides a todos hacer llegar
tu amor allí donde los pobres son humillados,
tu alegría allí donde el pobre está abatido,
tu reconciliación
allí donde los hombres están divididos:
el padre con el hijo,
la madre con la hija,
el marido con la mujer,
el creyente con el que no puede creer
el cristiano con el hermano cristiano no amado.
Tú nos abres el camino
para que el cuerpo herido de Jesucristo,
tu Iglesia, sea levadura de comunión,
para los pobres de esta tierra
y para toda la familia human

Col·lecta de Mans Unides contra la Fam: es farà, si Déu vol, el cap de setmana 11-12
de febrer. Ens demanen que col·laborem a fer realitat dos projectes:
• Suport a una ràdio comunitària: formació de tècnics locals i producció de 52
programes setmanals dirigits a dones en situació de marginació, de Rumbet
(Sudan del Sud), amb un pressupost de 97.752 euros.
• Creació d’un sistema d’abastiment d’aigua gestionat per dones transformadores de
l’ecosistema, a Bhilwara (Rajashtan – Índia), amb un pressupost de 139,977 euros.
La presentació detallada de cada projecte ocupa l’espai d’una pàgina. Si algú el vol
conèixer li podem fer una fotocòpia.

Agenda
28 de enero

A las 11, en nuestra iglesia parroquial: misa de las comunidades “Fe i llum”,
con motivo de su fiesta patronal (2 de febrero)

30 de enero:

A les 18,30 en la capilla del Santísimo, concierto de la coral de la
“Escola d’Educació Especial, Verge de Montserrat”,
con la colaboración de POOL (versión acústica) y las corales Oronell y de Bellaterra.

2 de febrero:

Fiesta de la Presentación del Señor - “La Candelera” –
Horario de Misas: 9 de la mañana – 12 del mediodía – 8 de la tarde
En esta fiesta la celebración de la misa empieza al final de la iglesia,
en donde se bendicen las candelas y empieza la procesión hacia el altar.

12 de febrero:

En Barcelona: Solemnidad de Santa Eulalia, virgen y mártir
En todas las misa colecta campaña Manos Unidas contra el Hambre

Moviment Econòmic de Caritas Parroquial
Corresponent als mesos d’octubre a desembre de 2011

Entrades
•
Donatius particulars esporàdics:
Caminants Congrés:
Descompte C.Emi.
•
Caixetes de l’església i donatius anònims:
•
Del fons de la parròquia:
•

290,70
36,64
430,00
1.679.29
Total: 2.436,63
Aportació amb aliments: Escola Arrels – Escola Congrés-Indians – Ioga Caliu

Sortides
•
Vals aliments (pagats amb “fons de la parròquia”)
1.300,00
•
Compres per 25 lots de Nadal:
173,00
•
Torrons (pagats amb “fons de la parròquia”)
379,29
•
Ajuda despeses escolars
77,80
Total: 1.930.09
Nombre de persones o famílies ateses: 37 + 25 (Lots Nadal)
Comentaris
•
Adonem-nos que si traiem l’aportació del “fons de la parròquia”, les entrades destinades
explícitament a Caritas es redueixen a 757,34 euros; i per tant queda un dèficit de: 1.172,75 euros
•
La primera bústia a la dreta, la de més a prop del Sant Crist, està destinada a donatius per Caritas (ja
ho indica).
•
Recordeu que els donatius a Caritas desgraven, però en aquest cas no poden ser anònims, ja que cal
indicar el nom, cognoms i DNI
Moltes gràcies a tots i a totes!
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