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AVUI PARLEM DE...
COMUNICACIÓ I MISERICÒRDIA
Elvira Recasens
més avui dia, escampar ràpidament l’odi, la
por, la incertesa i la desconfiança.

En motiu de la 50ena Jornada Mundial de
les Comunicacions Socials , el Papa Francesc
va fer públic un missatge sobre comunicació
i misericòrdia en el que ens parla sobre
com s’hauria d’expressar l’Església: amb
tendresa i escollint cada paraula per tal
de tocar el cor d’aquesta societat tan
allunyada de Déu i de les nostres parròquies.
Cal que anem en compte i que defugim
sensacionalismes i venjances que tan mal
fan a nivell personal, col·lectiu o de nacions.
Que les paraules ens ajudin a sortir de
cercles viciosos i a descobrir el poder de la
compassió perquè les velles ferides atrapen
els cors i impedeixen comunicar-se. Que la
nostra actitud misericordiosa ens faci trobar
noves paraules, paraules que ens menin al
diàleg i a la pau. La misericòrdia, com deia
Shakespeare, aporta una doble benedicció:
beneeix al qui la dóna i al qui la rep.
En aquest comunicat el Papa fa també una
crida a politics i a totes aquelles persones
amb responsabilitats institucionals; aconsella
que tinguin cura i vetllin pel què diuen i com
ho diuen, que quan facin referència a aquells
que actuen i pensen de manera diferent o
que han comès errors vagin alerta. És fàcil, i

Com desitjaria que la nostra manera de
comunicar no expressés orgull sobre l’enemic
ni humiliés a tots aquells que la mentalitat
mundana considera perdedors- diu el Papa.
La misericòrdia pot ajudar a alleugerir les
adversitats de la vida. La nostra missió és
amonestar a qui s’equivoca denunciant
la maldat i la injustícia. Només paraules
pronunciades amb amor i acompanyades de
misericòrdia toquen el cor. Voldria encoratjar
a tots a pensar en la societat humana, no com
un espai en el que els estranys competeixen
i busquen prevaldre, sinó més aviat com una
casa o una família on la porta està sempre
oberta i els membres s’acullen mútuament.
El Papa ens convida a escoltar; escoltar
atentament amb ganes i amb estimació.
Escoltar essent capaços de caminar al costat
de l’altre, de compartir dubtes, preguntes,
camí... perquè escoltar també forma part
de la comunicació. Però escoltar de veritat
no és pas gens fàcil i més enmig d’aquest
món tan ple de sorolls i distraccions, d’orgull
i prepotència. Saber escoltar és un do que
cal demanar en la pregària.
Fem de les xarxes socials, dels correus
electrònics, de les noves tecnologies, mitjans
de comunicació plenament humans. No és la
tecnologia el que determina si la comunicació
és autèntica o no, sinó el cor de l’home i la
seva capacitat per utilitzar-la.
Hem de ser conscients de la responsabilitat
que comporta la comunicació i de l’abast del
que diem o publiquem; cal , com ens diu el
Papa comunicar amb misericòrdia i des de la
misericòrdia.
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DIUMENGE SEGON DE PASQUA. Missa
de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en
castellà, 12 del migdia i 9 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada
dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.

CATEQUESI D’ADULTS. Dilluns dia 4, a
les 9 del vespre.
ECONOMIA. Dimarts dia 5, a les 7 de la
tarda, reunió d’aquesta comissió.
ANTICS JOVES D'ACCIÓ CATÒLICA. Dimecres dia 6, a 1/4 de 7 de la tarda, reunió
a la sala Sant Jordi. Tema: "El rostre de la
misericòrdia".
APLEC DELS MALALTS AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT.
L’Aplec tindrà lloc el dia 9 d’abril a les 11 del
matí. A les 11:15 acollida dels pelegrins, a
les 12:20 celebració de l’Eucaristia presidida pel bisbe auxiliar Salvador Cristau, a les
12:20 processó per venerar la imatge de la
Mare de Déu, a les 13:00 dinar compartit i
a les 15:00 actuació del grup d’havaneres
Torrabastons.
CINEFÒRUM. La comissió de Fe i Cultura,
juntament amb la comissió organitzadora del Pelegrinatge us convidem al primer
dels cinefòrums per la preparació del pelegrinatge d'enguany a Polònia. Projectarem la pel·lícula "Ida", del director polonès
Pawel Pawlikowski, guanyadora de l'Òscar
al millor film de parla no anglesa de 2014.
Us esperem el divendres 15 d'abril a les
2/4 de 9 del vespre a l'Auditori Parroquial.
La presentació i comentaris aniran a càrrec
del P. Sadurní Tudela.
APLEC PASQUAL. Dissabte 16 d’abril, a
les 7 de la tarda, les parròquies de l’Arxiprestat Sud i Centre celebrarem la Pasqua
a l’església parroquial de Sant Fèlix. Aquest
any la parròquia acollidora és la Puríssima.
Us esperem a tots!
PREGÀRIA 0-7. En motiu de l’Aplec Pasqual, la pregària pels més menuts, es farà
a la capella del Santíssim de la parròquia
de Sant Fèlix.

"Justícia sense misericòrdia
és crueltat".
Sant Tomàs d'Aquino

Jo. 20,19-31

Pau a vosaltres.
Després digué a Tomàs:
porta el dit aquí i mira'm les mans.
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