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 «EMIGRANTS MENORS D’EDAT, VULNERABLES I SENSE VEU»

«Qui acull  un d’aquests infants en nom meu, a mi

m’acull, i qui m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó el qui

m’ha enviat» (Mc 9,37;  cf.  Mt 18,5;  Lc 9,48;  Jn 13,20).

Amb aquestes paraules els evangelistes recorden a la

comunitat  cristiana  un  ensenyament  de  Jesús  que

apassiona  i,  al  mateix  temps,  compromet.  Aquestes

paraules,  en la dinàmica de l’acolliment,  marquen el

camí segur que condueix a Déu, partint dels més petits i

passant  pel  Salvador.  Precisament  l’acolliment  és
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condició necessària perquè aquest itinerari es concreti:

Déu s’ha fet un de nosaltres, en Jesús s’ha fet infant i

l’obertura a Déu en la fe, que alimenta l’esperança, es

manifesta  en  la  proximitat  afectuosa  envers  els  més

petits  i  dèbils.  La  caritat,  la  fe  i  l’esperança  estan

involucrades en les obres de misericòrdia, tant espirituals

com corporals, que hem redescobert durant el recent

Jubileu extraordinari.

Avui  l’emigració  no  és  un  fenomen  limitat  a

algunes zones del planeta, sinó que afecta a tots els

continents  i  està  adquirint  cada  vegada  més  la

dimensió  d’una  qüestió  mundial  dramàtica.  No  es

tracta  només  de  persones  que  cerquen  un  treball

digne o condicions de vida millor, sinó també d’homes

i  dones,  ancians  i  nens  que  es  veuen  obligats  a

abandonar casa seva amb l’esperança de salvar-se i

de  trobar  en  altres  llocs  pau  i  seguretat.  Són

principalment  els  nens  els  qui  pateixen  les  greus

conseqüències  de  l’emigració,  gairebé  sempre

causada per  la  violència,  la  misèria  i  les  condicions

ambientals, factors als quals cal afegir la globalització

en  els  aspectes  negatius.  La  carrera  desenfrenada

cap  a  l’enriquiment  ràpid  i  fàcil  comporta  també



l’augment de plagues monstruoses de tràfic de nens,

l’explotació i l’abús de menors i, en general, la privació

dels  drets  propis  de  la  infantesa  sancionats  per  la

Convenció  Internacional  sobre  els  Drets  de  la

Infància(...).

94188

94188  es  tan  solo  un  número.  Sin  embargo,  hoy  este

número nos invita a rezar por un drama.

En  2015  se  realizaron  en  España un  total  de  94.188

abortos  según  los  últimos  datos  recopilados  por  el

Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad.

Detrás  de  esa  cifra  hay  unos  nacimientos  que  no

tuvieron  lugar.  Y  detrás  de  esa  cifra,  hay  muchas

mujeres que se encuentran solas con “su problema”,

que sufren  y  lloran  (otro  caso  diferente  son  las  que

reivindican su “derecho”). 

Dentro del dolor, si cabe aún más, vemos que en esa

estadística Catalunya en porcentaje (12,7 abortos por

cada 1000 mujeres) es la segunda, sólo por detrás de

Baleares.

Pidamos a Dios que nos conceda su Misericordia ante

este drama. Y no dejemos a ninguna mujer sola.



OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS 18-25 ENERO

El lema de este año es "Reconciliarnos. El amor de

Cristo nos empuja" ( 2 Co 5, 14-20). 

Si  Jesús  fundó  una  sola  Iglesia,  por  qué  hay

ortodoxos,  protestantes,  anglicanos  y  católicos?  Si

todos se presentan como cristianos-  seguidores de la

persona y el mensaje de Cristo- por qué no son todos

miembros de la misma Iglesia?

Esta semana rezaremos para pedir el don de la unidad.

AGENDA

Dilluns 16: de 22:30h. a 22:00h. Junta de càritas

Dijous 19:  de 19:40h. a 21:00h.  Recés per a homes.

Diumenge 22 de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com 

cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 16: 19:00h.  Nicolasa del Cerro. Dimarts 17:  7:15h.

/  19:00h.  Dimecres 18:  19:00h.  Missa exequial  per  Luís

Fayula  Pineda.  Dijous  19:15h./19:00h.  Divendres  20:

19:00h. Joan Anton González Vives. Dissabte 21: 9:00h. /

19:30h.  Diumenge  22:  10:00h.  /  11:00h./  12:00h.  pels

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


