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DISCURS DEL PAPA FRANCESC 

EN LA VISITA ALS REFUGIATS DE LESBOS

“Hem vingut per atreure l'atenció del món davant

aquesta  greu  crisi  humanitària  i  per  implorar-ne  la

solució. He volgut estar avui amb vosaltres. Vull dir-vos

que no esteu sols. En aquestes setmanes i mesos, heu

patit molt en la vostra recerca d'una vida millor. Molts

de vosaltres us heu vist obligats a fugir de situacions de

conflicte i persecució, sobretot pel bé dels vostres fills,

pels vostres petits. Heu fet grans sacrificis per les vostres
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famílies.  Coneixeu  el  patiment  de  deixar  tot  el  que

estimeu i, potser el més difícil, no saber què us depararà

el  futur.  Són  molts  els  que  com  vosaltres  esperen  en

camps  o  ciutats,  amb  l'esperança  de  construir  una

nova vida en aquest continent. 

Aquest  és  el  missatge que us  vull  deixar  avui:  No

perdeu l'esperança! El major do que ens podem oferir

és  l'amor:  una mirada misericordiosa,  la sol·licitud per

escoltar-nos  i  entendre'ns,  una  paraula  d'alè,  una

oració.  Tant  de  bo  pugueu  intercanviar  mútuament

aquest do”. 

TERREMOTO  EN  ECUADOR

A las 18:58h.  de este sábado 16 de abril  la tierra

tembló en Ecuador. Cuando la hermana Estela Morales

sintió los primeros efectos del terremoto salió corriendo

hacia la capilla para rescatar al Santísimo Sacramento

del  sagrario.  Justo  cuando  cogió  al  Señor  entre  sus

manos, las paredes se desplomaron sobre ella y el suelo

se  derrumbó  bajo  sus  pies  cayendo  al  piso  inferior.

Estela, española y superiora de la comunidad que las

Siervas del Hogar de la Madre tienen en Playa Prieta

(Ecuador), «había pensado en rescatar al Señor antes

que su propia vida y el Señor la rescató a ella, de esto 



estamos  seguras»,  explican  desde  el  Hogar  de  la

Madre. La primera misión de las Siervas del Hogar de la

Madre  es  la  defensa  de  la  Eucaristía.  Las  hermanas

añaden a los votos de pobreza, castidad y obediencia,

el  voto  de  defender  la  Eucaristía,  como  dice

literalmente la fórmula, «en mi vida y con mi vida».

Oremos  por  las  víctimas,  por  los  que  lloran  su

pérdida y por el pronto restablecimiento de los heridos. 

AMB  EL  PAPA  PER  UCRAÏNA

El  papa  Francesc  va  demanar  que  a  totes  les

parròquies  catòliques  d’Europa  es  faci,  aquest

diumenge  24  d’abril  una  col·lecta  a  benefici  dels

nostres germans que pateixen el drama de la violència

a Ucraïna. A casa nostra la campanya "Amb el Papa,

per  Ucraïna"  és  coordinada  per  la  Conferència

episcopal  espanyola,  Mans  Unides,  Càritas,  Ajuda  a

l’Església necessitada i Confer.

Hi ha hagut 10.000 morts i 20.000 ferits, 1,6 milions de

persones  desplaçades  i  hi  ha  el  risc  d’epidèmies,  la

malnutrició dels infants, la falta d’aigua potable...

Mons. Jan Sobilo, bisbe auxiliar de Járkov-Zaporiyia, ha

declarat: “quan els ucraïnesos han sabut que el Papa

organitza aquest ajut han recobrat l’esperança. 



L’Església  atén  les  persones  que  pateixen  sense

necessitat de preguntar per la seva afiliació religiosa, la

seva pertinència o no a una Església o la seva opinió

política. Donat que l’Església catòlica ajuda a totes les

parts, pot realitzar una contribució a la reconciliació”.

PROPER DIUMENGE 1r de MES  COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església.

AGENDA

Dimarts 26: Vetlla de la Mare de Déu de Montserrat, a

les 21:00 h., a la basílica del monestir.

de 19:30h. a 20:30h. sessió de Bíblia: “Els primers capítols

del llibre del Gènesi: la Creació” al local parroquial.

Dimecres 27:   Mare de Déu de Montserrat, patrona de

la diòcesi.

Dijous 28: de 20:30h a 22:00h. Reunió de catequistes

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 25: 19:00h. Dimarts 26: 7:15h./ 19:00h. Dimecres

27:  19:00h.  Miquel  Espert.  Dijous  28:  7:15h./19:00h.

Divendres  29:  19:00h.  Dissabte  30:  9:00h.  /  19:30h.

Diumenge  1  de  maig:  10:00h.  /  11:00h./  12:00h.  pels

feligresos./ 17:30h. Hospital St. Joan Despí.


