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VÈNCER LA VIOLENCIA CONTRA LES DONES

D

imecres és el Dia Mundial de
l'eliminació de la violència contra la dona, un dels principals reptes
que encara té pendent la humanitat.
Déu va crear un món sense violència i, tot i que ens falta molt per eradicar-la, els cristians sabem que pot
ser vençuda. Als evangelis, Jesús
rebutja totalment qualsevol forma
de violència, ens ensenya que sempre és un camí equivocat i també
mostra en tot moment la seva especial sensibilitat amb les dones (per
exemple, amb la seva relació amb
Maria Magdalena, o amb el cas de la
dona adúltera o de la pecadora que
li renta els peus). Jesús transforma
tota violència en reconciliació, en
acolliment, en guarició. La seva resposta s'edifica en la pau i el perdó.
Com a Església, nosaltres hem de
seguir posant aquesta llavor de pau
i de perdó en el món i fomentar

aquesta sensibilitat especial per a la
dignitat de la dona que tenia Jesús.
A la Parròquia, en els diferents projectes de Càritas tractem estretament amb la realitat de moltes dones que encara avui en dia pateixen
discriminació, abusos i diferents
graus de violència física i psicològica. Com Jesús, volem estar a prop
per ajudar-les en les seves necessitats, tot pregant per a que puguin
sortir aviat d'aquesta realitat i recuperar la seva dignitat.
Dimecres serà un dia especial per
recordar totes les dones que encara
avui en dia viuen esclavitzades per
la violència. Durant les celebracions,
pregarem per elles i com a signe
extern d’aquesta pregària, participarem de l’obra visual que l’artista
Lluís Ribas projectarà a les 20h. a la
façana per conscienciar la societat
d’aquesta xacra.
Mn. Emili Marlés

>> Dilluns 23 TORNEM A LA FASE
30% de les mesures Covid. Per tant:
1. Deixarem de fer 2 de les misses
dominicals extres: la de dissabte a
les 18h i diumenge a les 10h.
2. Les llistes vàlides dels inscrits
seran les que teníem durant la fase
del 30% (abans de la limitació de les
100 persones).
3. Hi ha algunes places disponibles
en les diferents misses dominicals

per a les persones que s’havien
apuntat a les misses extres eliminades. Consulteu la disponibilitat a la
web santperedoctavia.org.
>> De dilluns a dijous es faran obres
de restauració en el cimbori. Per
aquest motiu, tindrem instal·lada
una grua dins l’església. Adaptarem
l’espai per a poder celebrar les misses amb normalitat.

>> Dijous 26 de novembre a les
20.30h, Pregària d’Adoració per
adults, dins del programa dels dijous de Formació i Adoració

>> Divendres 27 de novembre a les
20.30h, Pregària de Taizé, dedicada a
la nova fraternitat, a la que ens convida el Sant Pare a Fratelli Tutti.

Hem obert un compte a Telegram per a que
tingueu la informació actualitzada de la parròquia.
Busqueu-nos a: https://t.me/monestirsantcugat

ANNA FAIG PIJUAN i FRANCISCO JAVIER GÓMEZ RAMÍREZ

† Francisco Javier Capel
† Joan Fontgivell Massó (82)
† Maria Soledad Martínez (73)

Dimarts celebrarem la Santa Missa per a ells

Dissabte 21 9:00 Ulpiana Simisterra
Valencia (2n. aniv). 18:00* 19:00* 20:30*
Diumenge 22 9:00* 10:00* 11:00 Per la
salut de Flor Mariana Raza. 12:00*
13.15* 19.00 Josep Guzmán del Rey (2n.
aniv) // Per la salut de Edwin Asunción Lescano i Consuelo Jesús Ruiz.
20.30*
Dilluns 23 9:00 Joan i Joana (esposos),
Leoncio i Rita (esposos) i Lluís i Rosa
(esposos). 20:00 Ramón Bort Guàrdia.
Dimarts 24 9:00 Mª Rosa Mas Martí //

Eliodoro Samacá Medina. 20:00 Difunts
de la setmana.
Dimecres 25 9:00 José Maria, José
Antonio, Antonio i Dolores. 20:00* Joan
Mallofré i Maria.
Dijous 26 9:00 Maria Parcerisses Miret // Josep i Carme (germans). 20:00
Mateo Ferré i Cristina Rodríguez
(esposos).
Divendres 27 9:00 Ramón Lluís Sáenz.
20:00 *

