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AVUI PARLEM DE…
NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA
SOBRE L’ACOLLIDA ALS REFUGIATS
Davant la dramàtica situació de tantes i
tantes persones que fugen de la guerra,
els bisbes catalans han deixat sentir la
seva veu. En ple Any de la Misericòrdia
no podem tancar els ulls ni restar indiferents als esdeveniments, per aquest motiu avui la redacció us facilita la lectura
d’aquesta nota.
1. Els bisbes de Catalunya volem expressar
la nostra solidaritat amb els milions de
persones que han hagut de fugir de
diferents països de l’Orient Mitjà, Àsia
i Àfrica a conseqüència dels terribles
conflictes armats i de les persecucions.
També amb els milions de persones
que arreu del món es veuen abocades
a emigrar a causa de la pobresa.

2. En els seus desplaçaments, els
refugiats i emigrants pateixen sovint
situacions extremadament precàries,
abusos per part d’organitzacions
que trafiquen amb les persones i,
de vegades, també rebuig social i
tracte inadequat per part d’algunes
autoritats. No podem oblidar que són
milers, molts d’ells infants, els qui
han perdut tràgicament la seva vida
creuant la Mediterrània per arribar
a Europa. Per tot això, els bisbes
preguem Déu amb esperança, per
tal que tots els emigrants i refugiats
siguin protegits i tractats d’acord amb
la dignitat que mereix tota persona.
3. Malauradament, ens dol profundament
constatar que algunes
polítiques desenvolupades
pels governs d’Europa i
l’actitud d’una part de les
poblacions europees no
s’estan mostrant a l’alçada
de la seva obligació legal i
moral de protegir i acollir
tots els refugiats, la qual
cosa
provoca
encara
majors sofriments.
4. Amb tot, són de lloar
i agrair els gestos i
esforços de solidaritat de
bona part de la ciutadania
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i d’organitzacions no governamentals
que s’han multiplicat arreu. També a
Catalunya hem vist que són moltes
les persones i organitzacions que
s’han mobilitzat en iniciatives de
salvament, assistència humanitària i
sensibilització social. Les institucions
públiques i entitats socials s’han
preparat per a l’acollida i integració
de refugiats al nostre país. Els
bisbes donem suport i encoratgem
totes aquestes accions. Les nostres
diòcesis, a través de Càritas i altres
entitats catòliques, han ofert des del
primer moment diversos equipaments
i recursos per a la acollida i, de fet, fa
temps que atenen refugiats i ajuden a
sensibilitzar l’opinió pública.
5. Els cristians no ens hem de cansar
d’insistir que els refugiats i els

emigrants han de ser
tractats com a germans,
respectant sempre la seva
dignitat humana. Hem de
fer nostre el seu sofriment
i superar la temptació
de la indiferència. És el
desig, tantes vegades
expressat,
de
veure
una Europa unida i
cohesionada, compartint
els valors democràtics
que defineixen la seva
identitat. El Papa Francesc ha mostrat
reiteradament la seva preocupació per
aquesta problemàtica, amb múltiples
gestos i paraules de denúncia i de
solidaritat.
6. Per tot això, els bisbes de Catalunya
volem fer una crida a la societat
catalana a continuar mobilitzant-se
i a treballar en favor de l’acollida i
integració dels refugiats i també de tots
aquells que, per raons econòmiques o
altres dificultats, arriben al nostre país
amb el desig de poder emprendre una
vida millor. I oferim de nou la màxima
col·laboració de l’Església per a fer-ho
possible.
7. Així mateix, convidem la ciutadania
i les institucions a incidir sobre la
Comunitat internacional per tal que es
garanteixi l’acollida i protecció
de la vida i els drets humans de
tots els emigrants i refugiats.
És necessari i urgent que
s’afrontin seriosament les
causes d’aquesta dura realitat,
posant fi als greus conflictes
armats, a la inseguretat i la
pobresa que provoquen la
sortida de milions de persones
dels seus països d’origen.
8.
Finalment, ens volem
adreçar a les comunitats
cristianes,
demanant
que
intensifiquin la pregària i els
esforços concrets de solidaritat
i hospitalitat davant de tots els

2

immigrants i refugiats
que arriben al nostre
país. El Papa Francesc,
en aquest Any Sant de
la Misericòrdia, ens
convida a «desvetllar
la nostra consciència,
molts cops adormida
davant el drama de
la pobresa, i d’entrar
encara més en el cor
de l’Evangeli» (MV
15).

EL PAPA FRANCESC ENS PARLA DELS REFUGIATS
El Sant Pare va proposar, des de la Plaça
de San Pere, als governants dels països
europeus de no tancar portes als refugiats i animava als creients a ser misericordiosos cercant la millor manera de
portar consol i ajut a totes aquestes persones que fugen d’una situació tan dura,
la guerra. Són persones que ho perden
tot: la casa, éssers estimats... per això la
situació ens demana una actitud humana
i misericordiosa davant els fets. Perquè
la misericòrdia és la força que compensa la pena de tot allò que sovint fa trontollar als homes, dones, infants, avis...
“Benaurats els misericordiosos, ells obtindran misericòrdia”. Adreçant-se als

pelegrins de tot el món, Francesc va fer
una invitació a acostar-se al sagrament
de la Reconciliació per redescobrir la pau
i l’alegria des d’una renovació espiritual.
Pietro Parolin, secretari de l’Estat Vaticà,
afirma que seria una meravella que en
ple Any de la Misericòrdia naixés la pau
a Síria. “És el nostre viu desig que l’Any
Sant pugui tenir també conseqüències
a nivell polític, en el sentit d’aturar la
guerra a Síria, que comporta una situació insostenible amb grans sofriments en
una població que necessita el ressò dels
nostres cors i dels polítics”.
Redacció
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE CINQUÈ 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.

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ AMB ELS PARES DE LA CATEQUESI FAMILIAR. Tindrà
lloc el dilluns dia 25 , a les 9 del vespre a
l’església.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 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.

VIDA CREIXENT. Dimarts dia 26, de 6 a 7,
reunió mensual del grup en la que es faran
les inscripcions per la trobada a Montserrat,
del dimarts 10 de maig, de tots els grups
de Catalunya. Es convida a totes les persones, encara que no vinguin a les reunions del
grup, a que ens acompanyin a visitar la Mare
de Déu.

COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de
4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho demanin.

VINE I VEURÀS. Dijous dia 28, a les 9 del
vespre, trobades per conèixer i aprofundir la
nostra fe.

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.

“PER UNA MORT DIGNA”. Dissabte 30
d’abril, a 2/4 de 11 del matí, a la Sala Capitular de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa, conferència a càrrec de Mn. Xavier
Morlans, Dr. en Teologia; Dr. Germà Morlans,
metge director de cures pal·liatives de l’hospital de Granollers i el Dr. Màrius Morlans,
metge expert en bioètica.

RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a 2/4 de 8 del vespre.

"Els covards són cruels; l'amor i la
misericòrdia només acompanyen
al valent".
John Gay

CONFIRMACIONS. El proper dissabte dia
30, durant la missa de 2/4 de 9 del vespre,
és confirmarà un grup de joves i adults de
la nostra parròquia juntament amb un grup
de joves de l’escola de la Sagrada Família.
Presidirà la celebració Mn. Salvador Cristau,
bisbe auxiliar.
BALANÇ DE LA VENDA DE LLIBRES DE
SEGONA MÀ. El balanç de la parada és molt
bo, es van vendre un total de 710 llibres i 23
CD, per un import de 1.275€, que sumats als
77,50€ de donatius fan un total de 1.352,50€
que s’han ingressat a Càritas parroquial.

Jo. 13,31-33a-34-35

Us dono un manament nou,
que us estimeu els uns als altres,
tal com jo us he estimat;
estimeu-vos també vosaltres.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ. La comissió de comunicació ha posat en marxa una
nova iniciativa per apropar les nombroses
activitats que es realitzen a la nostra parròquia a tota la comunitat.
Al compte purissimasabadell d'Instagram podreu trobar fotografies de les celebracions,
xerrades, activitats, etc. que es realitzen.
Si feu fotografies que poden ser publicades,
si us plau envieu-les a comunicacio@purissimasabadell.org
Gràcies per la vostra col·laboració.
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