XXIX Jornada Mundial del Malalt
Des de fa vint-i-nou anys, cada
11 de febrer, festa de la Mare
de Déu de Lourdes, se celebra
la Jornada Mundial del Malalt.
L'objectiu d'aquesta jornada és
doble: d’una banda, sensibilitzar
-nos de la necessitat d’assegurar la millor assistència possible
a les persones malaltes i ajudarles a viure la seva situació. I de
l’altra, tenir present als seus cuidadors, tant als centres hospitalaris com a les llars familiars i
comunitats. Enguany, aquest dia
té una significació especial per
als qui pateixen arreu del món
els efectes de la pandèmia del
coronavirus.
A l'Evangeli veiem amb claredat
com Jesús mostra una predilecció pels malalts. Envia els seus
deixebles a guarir les ferides, a
retornar la salut. De diverses
maneres, i de manera significativa en els sagraments del Perdó, de la Unció i de l’Eucaristia,

Jesús es fa present al costat
dels malalts, els guareix, els perdona, els dona esperança i els
enforteix per afrontar els sofriments.
Durant el temps Pasqual, i si la
situació epidemiològica ho permet, celebrarem de manera comunitària el sagrament de la
Unció dels malalts. Mentrestant,
qualsevol fidel que necessiti rebre el sagrament, es pot posar
en contacte amb la parròquia.
En el cas d’estar ingressat a
l’hospital, el pacient té el dret a
rebre assistència religiosa. Només caldrà demanar-ho al mateix centre sanitari i l’equip pastoral, dedicat a aquesta missió,
l’atendrà.
Santa Maria, Mare de Déu, salut
dels malalts, pregueu per nosaltres.
Mn. Carles Cahuana, rector

Informacions
Campanya Mans Unides 2021
En la campanya del 2021 amb el
lema "Contagia solidaritat per
acabar amb la fam", Mans Unides es centrarà a denunciar les
conseqüències que la pandèmia
de coronavirus està tenint entre
les persones més vulnerables
del planeta. I, així mateix, a promoure la solidaritat entre els éssers humans com a única forma
de combatre la pandèmia de la
desigualtat, agreujada per la crisi sanitària mundial, que castiga
amb fam i pobresa centenars de
milions de persones arreu del
món.
Mans Unides és l'Associació de
l'Església Catòlica a Espanya per
a l'ajuda i promoció dels països
en vies de desenvolupament. És
una Organització No Governamental per al Desenvolupament
(ONGD), de voluntaris, catòlica i
seglar.

En la seva web, Mans Unides informa que manté dues línies de
treball: per un costat, donar a
conèixer i denunciar l’existència
de la fam i de la pobresa, les seves causes i possibles solucions;
i per l’altre, reunir mitjans econòmics per finançar els programes,
plans i projectes de desenvolupament integral adreçats a atendre aquestes necessitats.
Mans Unides és present a tot el
territori nacional a través de 72
delegacions. Els seus fons procedeixen de les quotes de socis,
una col·lecta anual a les parròquies, aportacions de col·legis,
empreses, organismes públics i
donatius.
El proper diumenge dia 14, hi
col·laborarem, com a parròquia,
amb la col·lecta dominical. Moltes gràcies a tots per la vostra
generositat.

Intencions de missa
Dissabte 6 - Salvador Girbau Homet.
Acció de gràcies família ÁlvarezColomer
Diumenge 7 Dilluns 8 - Esposos Antoni i Purificació
Dimarts 9 -

Dimecres 10 Dijous 11- Esposos Josep i Carmen
Divendres 12 -

