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“Era a la presó,
i vinguéreu a veure’m”
(Mt 25,36)

Dijous 14 de març:
800 anys de l’orde de la Mare de Déu de la Mercè
P. Jesús Roy. Mercedari, responsable a la presó de Wad-Ras.

Dijous 21 de març:
Per què serveixen les presons?
Eduard Ibáñez. Director de “Justícia i Pau” i advocat.

Dijous 28 de març:
L’acompanyament a les persones privades de llibertat

P. Josep M. Carod. Mercedari responsable de Pastoral Penitenciària

Dijous 4 d’abril:
El CIE, una presó per a immigrants?
Mn. Josep M. Jubany. Rector de la parròquia de Sant Ildefons (BCN).

Totes les sessions seran
de les 21:30 fins a les 23:00 h, a la Sala
d’actes de la Parròquia (Carrer de Pujades, 210, baixos)

TOTS HI SOU CONVIDATS!

Perdó i denúncia
Nota dels bisbes de Catalunya sobre la protecció dels menors
En les darreres setmanes, l’Església Catòlica a Catalunya s’ha vist sacsejada per
algunes notícies referides a abusos de menors, que ens omplen de vergonya i de
dolor, ja que alguns dels agressors eren persones consagrades o sacerdots.
Els abusos a menors, que condemnem rotundament, i la cultura que els fomenta o
justifica és un greu problema que afecta tota la societat. I l’Església, com a part de la
societat, també se’n veu afectada.
Demanem perdó a les víctimes i ens solidaritzem amb el seu dolor; i també a totes les
persones a qui el coneixement d’aquests fets ha escandalitzat i ha fet trontollar la seva
confiança en l’Església.
Sofrim i preguem per les víctimes, que han quedat marcades en la seva vida. En
solidaritat amb tots els qui hagin patit algun tipus d’abús i amb les seves famílies ens
comprometem a col·laborar en l’aclariment dels fets del passat i a trobar la manera
d’ajudar les víctimes en el seu restabliment.
L’Església actuarà amb determinació per protegir els infants i els adults vulnerables,
eliminant tot tipus de tolerància o encobriment, i per eradicar de les nostres comunitats
i de tota la nostra societat la cultura de l’abús sexual, econòmic, de poder i de
consciència. Així mateix, prenem el compromís d’adoptar rigoroses mesures de
prevenció, que impedeixin la seva repetició, a partir de la formació d’aquells a qui els
seran confiades tasques de responsabilitat i educatives.
Creiem que és just valorar la dedicació generosa i madura de tants sacerdots i
religiosos, d’educadors en les escoles i el temps lliure, envers els infants i joves, i les
seves famílies, i convé que els defensem de l’ombra de sospites generalitzades, així
com volem recordar el dret que tota persona té a la presumpció d’innocència. Molt de
treball ben fet així ho avala.
En aquests moments, reiterem el nostre ferm compromís amb el compliment de la
legislació vigent canònica i civil, i que passa per: posar en coneixement del Ministeri
Fiscal els fets ocorreguts que poguessin constituir delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual, per a la valoració jurídica que correspongui; instar les víctimes que denunciïn
els fets davant les autoritats civils; i informar la Congregació per a la Doctrina de la Fe
per a qualsevol cas d’abús fonamentat. I estem atents al que el Papa Francesc reunit
pròximament amb els Presidents de les Conferències episcopals del món determini
per combatre aquestes accions deshonestes i delictives que tant afecten l’anunci de
l’Evangeli.
Demanem que a totes les celebracions religioses de les nostres diòcesis, el proper
dimecres de cendra, dia 6 de març, en començar la Quaresma, que és temps de

conversió, es pregui i es dejuni d’una manera especial per les víctimes dels abusos i
fem nostra la ferma determinació del papa Francesc que assenyala que «l’abús sexual
és un pecat horrible, completament oposat i en contradicció amb el que Crist i
l’Església ens ensenyen».
Barcelona, 12 de febrer de 2019

Via Crucis
Recordeu que durant tot el temps de Quaresma i cada dimecres, a les 19:30 hores mitja hora abans de la missa de les 20:00 h- es fa la pregària del Via Crucis. Aquesta
és una manera tradicional d’anar seguint els darrers passos de la vida de Jesús, camí
del Calvari, en 14 escenes (o estacions). Aquest camí de
patiment i de dolor de Jesús, acompanyat de la pregària,
ens pot ajudar a compadir-nos de tant dolor i patiment
com hi ha també en el nostre món d’avui i poder veure-hi
el rostre de Jesús desfigurat en tantes persones trencades
per la vida, pel mal i per la injustícia.
Aquest any seguirem les reflexions del Via Crucis
que el Santuari de Montserrat ens suggereix entre les
seves propostes pastorals.
Esperem que aquesta estona de pregària
setmanal pugui ser una molt bona oportunitat per fer
reviure en nosaltres aquesta mirada i sensibilitat que
hauríem de tenir de cara a tots aquells que entre
nosaltres pateixen. Ells són el rostre de Crist!

Romeria a Montserrat
Aquest any, la 39ª Romeria a Montserrat del nostre arxiprestat del
Poblenou, serà el cap del setmana del divendres 29 al diumenge
31 de març, i porta com a lema la frase: “Doneu-nos l’alegria!”
Per a inscriure-us, tant per tenir una cel·la per a tot el cap de
setmana, com per pujar amb l’autocar només el diumenge o
per anar-hi a peu la nit del divendres al dissabte, ho podeu fer a
qualsevol de les nostres parròquies del Poblenou del diumenge 17
al diumenge 24 de febrer. A la nostra parròquia ho farem: el
divendres 22 de febrer, de les 18:00 a les 20:00 hores, al Despatx Parroquial.

Meditació i pregària
Recordeu també que tots els dimecres, de les 20:45 a les 21:15 hores, hi ha un
grup de persones a la capella del Santíssim que fan una pregària de silenci i
contemplació, molt senzilla, en la penombra, davant de dues espelmes, dues icones i
una mica d’encens. El més important és l’ambient de recolliment que es crea gràcies
al silenci. Només cap al final es llegeix un breu text sobre el qual cadascú en pot
repetir una paraula.

També, quinzenalment, els primers i els tercers dimarts de cada mes, de
les 20:30 a les 21:00 h es fa una pregària més acompanyada, a partir de la Paraula
de Déu i dels fets de la vida, recitant un salm i una pregària, tots escoltant una música
suau i amb la possibilitat també d’escoltar les pregàries dels assistent. S’acaba amb
un parenostre. Les properes pregàries seran els dimarts 19 de febrer, 5 i 19 de març, i
2 d’abril.
_____________________________________________________________________

Breu calendari per al febrer i març del 2019
FEBRER del 2019
Diumenge 17

MISSA FAMILIAR, a les 11:30 h. preparada pels nens de 2n curs

Dilluns

18

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

19

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Divendres 22

Inscripcions a la Romeria a Montserrat, 18:00 - 20:00 h al Despatx

MARÇ del 2019
Dimarts
5 PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
Dimecres

6

DIMECRES de CENDRA – Inici de la Quaresma amb la imposició
de la cendra a les misses de les 9:00 h i les 20:00 h

Divendres

8

Reunió de Pastoral de la Salut, a les 17:00 h

Diumenge 10

PRIMER DIUMENGE de QUARESMA

Dimecres 13

VIA CRUCIS, a les 19:30 hores

Dijous

CATEQUESI d’ADULTS, de les 21:30 a les 23:00 h
“800 anys de l’orde de la Mare de Déu de la Mercè!
P. Jesús Roy. Mercedari, responsable a la presó de Wad-Ras.
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Diumenge 17

MISSA FAMILIAR, a les 11:30 h. preparada pels nens de 1r curs

Dilluns

18

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

19

Festa de Sant Josep – Missa a les 20:00 h
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dimecres 20

VIA CRUCIS, a les 19:30 hores

Dijous

CATEQUESI d’ADULTS, de les 21:30 a les 23:00 h
“Per què serveixen les presons?”
Eduard Ibáñez. Director de “Justícia i Pau” i advocat.
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Dimecres 27

VIA CRUCIS, a les 19:30 hores

Parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó
C/ Pujades, 210 – Tel. 93.309.63.65 – Poblenou – 08005 – Barcelona
www.esglesiapoblenou.cat – correu electrònic: santamaria213@arqbcn.org

