Parroquia Sagrada Familia
Celebración de la Eucaristía de lunes a jueves (19h).
Rda. Dr. Ferran, 52
Misa viernes y sábado (20 h)
Teléfonos: 93.758.61. 24
Festivos la misa es a las 9 y 11:30
Teléfono móvil 683 16 62 78
e-mail:sagradafamilia503@arqbcn.cat
Despacho: Viernes de 17 a 18 h
En las << Hermanas Carmelitas>> “Laudes” 7.30h - Misa 8h. - “Vísperas” a las 18.45h.

Parroquia de la Sagrada Familia– Mataró Domingo
28 de abril 2019

En

nº 820

la

fiesta de la Pascua todos los
bautizados somos invitados a
renovar y agradecer el “don” de
nuestro Bautismo. Cuando nos
bautizamos entramos a formar
parte de la Iglesia Recibimos el
Espíritu Santo que nos hace
<<hijos de Dios>> eternamente .
Vuestro sacerdote Ramon
LA CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA

para rezarla con las cuentas del rosario. Al comienzo: Padre
nuestro_ Ave María - Credo ...
Al comienzo de cada decena (1 vez):

Padre Eterno, Te ofrezco el

Cuerpo y la Sangre, el Alma
y la Divinidad de Tu amadísimo
Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
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como propiciación de nuestros pecados y los del mundo
entero.
En cada cuenta de la decena (10 veces):

Por Su dolorosa pasión,

ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Unas sencillas reflexiones del Catecismo sobre la Resurrección
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La Plataforma Església pel Treball Decent, a la
vista de les eleccions a Corts Generals del pròxim
dia 28 d’abril de 2019,
RECORDA:
La seva reiterada i insistent reivindicació d’un treball digne i decent per a tothom, i que
gaudeixi de protecció social. De manera especial per a les persones que estan a l’atur,
les que tenen condicions laborals precàries i les que fan les feines més senzilles,
menys
valorades i amb menys possibilitats de car a el futur.
Enguany, quan l’Organització Internacional del Treball (OIT) -que integra sindicats,
empresaris i administracions públiques- compleix 100 anys, escau urgir la revitalització
del contracte social en un marc de renovada i necessària solidaritat.
PROPOSA:
 Promoure una economia productiva a escala humana, que redueixi les
desigualtats i eviti els grans egoismes de l’economia especulativa.
 Refermar la negociació col·lectiva per poder repartir la prosperitat, superant les
limitacions de la greu crisi començada el 2008 i la de la Reforma Laboral.
 Fer aflorar l’economia informal i el treball irregular. Cal que les administracions
publiques treballin perquè tothom tingui una feina regularitzada.
 Deixar de vincular les autoritzacions de residència de les persones estrangeres
amb l’obligació de tenir un contracte laboral o una oferta de feina, perquè sovint
esdevé un requisit impossible d’aconseguir per persones en situació irregular, i
quan aquesta és sobrevinguda, s’allarga la situació de vulnerabilitat i de pobresa.
 Dignificar el paper de les persones que es dediquen a la cura de la llar. Cal
realitzar canvis perquè les persones ocupades en aquest sector assoleixin la
plena equiparació de drets i tinguin garantida una protecció social completa.
 Impulsar l’habitatge social públic, fixant unes condicions assumibles per les
famílies vulnerables per l’atur o la precarietat laboral.
DEMANA:
Per un costat s’ha reclamat els partits polítics que concorren a aquestes eleccions el
seu compromís de treballar responsablement a les noves Corts per tal de fer realitat les
sis propostes de l’apartat anterior.
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Per altre costat es demana als electors i electores que a l’hora de decidir el seu vot
actuïn amb responsabilitat tenint en compte els punts anteriors com a criteris de
decisió,
parant atenció a les propostes dels diferents partits en l’àmbit laboral, econòmic i social,
atesa la seva repercussió per facilitar una vida digna a tothom.
Barcelona, a 15 d’abril de 2019
MOVIMIENTOS Y COLECTIVOS OBREROS
CRISTIANOS DE CATALUÑA Y BALEARES:
ACO, HOAC, JOC Y MIJAC, CURAS
OBREROS, RELIGIOSAS / OS EN BARRIOS
OBREROS Y POPULARES Y
DELEGACIONES DE PASTORAL OBRERA
DE LAS DIÓCESIS DE CATALUÑA

También el Miércoles 1 de mayo, día festivo.

Celebraremos la misa a las 11.30.
En la <<Fiesta del Trabajo>>,
haremos memoria de san José
Obrero.
Con este motivo les recomendamos la lectura de
la “Manifiesto de los movimientos obreros
cristianos”.

Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat
inalienable de les persones i de la classe obrera de tot el món. En
aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes de la condició
humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels
empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben
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el fonament en Déu i en les persones, dues causes que no es poden
separar mai per a qui seguim a Jesucrist.

El domingo día 28 de abril en la misa de
las 11.30h. Habrá la bendición del
pendón de la Hermandad del Rocío
<<Divina Pastora>>
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