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Pregària en motiu de la Jornada
mundial del migrant i del refugiat
Pare sant i estimat,
el vostre Fill Jesús ens va ensenyar
que hi ha una gran alegria al cel
quan algú que estava perdut és trobat,
quan algú que havia estat exclòs, rebutjat o
descartat
és acollit novament en el nostre nosaltres,
que es torna així cada cop més gran.
Et preguem que concedeixis a tots els deixebles de
Jesús
i a totes les persones de bona voluntat
la gràcia de complir la teva voluntat en el món.
Beneeix cada gest d'acollida i d'assistència
que situa novament a qui està a l'exili
en el nosaltres de la comunitat i de l'Església,
perquè la nostra terra pugui ser,
tal com Tu vas crear-la,
la casa comuna de tots els germans i germanes.
Amén.
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Aquest setembre es compleixen tres anys de l’encàrrec fet per la diòcesi d’animar el
Secretariat de Pastoral pels Marginats que es troba dintre de la Delegació de
Pastoral Social i Caritativa. Ha estat un trienni que hem animat i ens hem apropat a
les entitats que treballen en la nostra diòcesi dintre del món de la marginació. Donar
a conéixer la tasca del Centre Assis, de les Filles de la Caritat, de l’Hospital de
Campanya, de les Adoratrius, de les Oblates, Braval , Dit i Fet, Arrels, Germanetes
de l’anyell, etc… és un dels objectius que ens van marcar i una de les tasques més
importants d’aquest secretariat.

Potser el més gran descobriment d’aquests tres anys és la capacitat de veure una
persona on la resta veiem un sense llar, un pobre, etc… Des del moment que veus
una persona la perspectiva canvia. Són les persones que treballen en aquestes
institucions que permeten, entre altres, fer el miracle de canviar la teva mirada de
veure a una persona en cada home o dona que pateix. És aquest el veritable
miracle, quan coneixes a una persona, parles amb ella, l’escoltes, saps el seu nom,
les seves inquietuds, les seves alegries, els seus problemes, etc… comences a
canviar les coses i comences a construir el Regne.

Des de l’Arquebisbat ens han renovat la confiança a l’equip que treballem en aquest
Secretariat per tres anys més. Volem donar les gràcies a Carina i a Nieves que van
col·laborar al principi i a Ana, Gloria i Josep que formen ara l’actual equip. Tenim tres
anys per davant per mirar d’aconseguir canviar les nostres mirades i canviar les de
les persones que ens envolten. Mirarem de ser humils, de treballar dintre de les
nostres possibilitats, de cerca punts de trobada i mirar de concretar en les nostres
vides aquesta nova mirada, aquesta nova perspectiva. Esperem que amb l’ajuda de
Déu i dels germans podem portar a terme aquesta tasca.

Pau i Bé.

Angel Zambrana
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El bisbe Javier Vilanova fa la visita pastoral a la Fundació
Osas
Mons. Vilanova agraeix a l’entitat seu servei a la societat en la linia de «donar a
conèixer la gran tasca que realitza l’acció social de l’església
«Gràcies és la paraula que us vull transmetre per aquesta entrega amb esperit
de gratuïtat que feu». Amb aquestes paraules d’agraïment el bisbe auxiliar de
Barcelona, Mons. Javier Vilanova, va iniciar la seva visita el dia 27 de setembre de
2021 a la Fundació OSAS, per conèixer de primera mà la tasca que realitza. El
bisbe Javier va assistir acompanyat del Mn. Joan Obach com a vicari episcopal, pel
director del Secretariat de Marginació, Àngel Zambrana, el Rector de la
parròquia, Mn. Joaquim Sabater i el President de la Fundació,Mn Manuel
Pérez. Tots plegats es van reunir amb el Patronat i l’Equip Directiu van escoltar la
tasca que realitza en el dia a dia, els serveis que realitza la Fundació i els reptes que
s’han marcat com a objectius en els pròxims anys.
Seguir llegint

Agenda
Us presentem els actes que estan previstos properament
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Com cada any, el Papa Francesc ens convida a celebrar la Jornada Mundial del
Migrant i el Refugiat el darrer diumenge de setembre. Enguany va ser el passat 26
de setembre.
El col.lectiu "Caminem junts en la diversitat" (format per comunitats cristianes
d'origen migrant i per algunes parròquies amb persència significativa de migrants),
Càritas i el Secretariat Diocesà de Pastoral amb Migrants de Barcelona han
elaborat una nova campanya de sensibilització amb el lema del missatge del Papa
Francesc. "Cap a un Nosaltres cada cop més gran".
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proper diumenge 3 d'octubre a la Parròquia de Sant Josep de Badalona.
Comptarà amb la celebració de l'Eucaristia a les 11 i amb uns actes posteriors
sensibilització sobre la inclusió i la valoració de la diversitat.
Trobareu més informació aquí
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RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓ DEL NEWSLETTER
EINES: Arquebisbat de Barcelona, amb domicili a Barcelona c/ del Bisbe n. 5 i
correu electrònic protecciodades@arqbcn.cat
FINALITAT DEL NEWSLETTER EINES: l’enviament d’informacions i
comunicacions del Secretariat diocesà de Pastoral pels marginats de
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DRETS: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació
del tractament, portabilitat de les dades i a no ser sotmès a decisions
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individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del
tractament.
MÉS INFORMACIÓ https://esglesia.barcelona/proteccio-de-dades/
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