Dissabte, 22 de novembre, 20h
Diumenge, 23 novembre,10 i 12 h.

Celebracions
per la Pau,
a les eucaristies del
Cap de Setmana

Dóna’ns, Senyor, aquella pau estranya
que brota en plena lluita
com una flor de foc;
que trenca en plena nit
com un cant amagat;
que arriba en plena mort
com un petó esperat.
Dóna’ns la Pau dels que caminen sempre,
nus d’avantatges,
vestits pel vent d’una esperança núbi.
Aquella Pau del pobre que ha vençut la por.
Aquella Pau del lliure
que s’aferra a la vida.
La Pau que es comparteix en igualtat
com l’aigua i l’Hòstia.
Dóna’ns la teva Pau, la teva!,
Tu que ets la nostra Pau.
Poema de Pere Casaldàliga

«La tasca més essencial de la humanitat és la tasca
d’humanitzar-se. ‘Un altre món és possible’, proclamen
els fòrums de l’alternativitat. Un altre món és necessari.»

«Ja és consens universalitzat que només hi haurà pau al
món si hi ha pau entre les religions. I que només hi haurà
pau entre les religions si hi ha un diàleg entre les
religions. Un diàleg interreligiós, però, que sigui
generador d’humanitat. Perquè no es tracta d’asseure les
religions en una tertúlia narcisista i asèptica fora del món
real de la pobresa, de la fam, de la guerra, del racisme,
de la marginació, de la por. El contingut fonamental
d’aquest diàleg interreligiós ha de ser també el
d’humanitzar la humanitat, en nom de Déu.»

JORNADES
PER LA
PAU 2014

«Malauradament, durant segles, i encara avui, les
religions són, massa sovint, fonamentalisme, divisió i
fins i tot guerra. És hora de creure en unitat plural en el
Déu de la vida i de l’amor, i de practicar la religió com a
justícia, servei i companyia. Un Déu que separa la
humanitat és un ídol mortífer.»

Pere Casaldàliga
(Del discurs d’agraïment de Pere Casaldàliga
en rebre el Premi Internacional Catalunya 2006)

Parròquia de Poblenou
Av. Mediterrani, 40 –
Poblenou (Pineda de Mar)
93.769.72.27

www.parroquiapoblenou.cat

Parròquia de Poblenou
Pineda de Mar

del 7 al 23 de novembre

Divendres, 7 de novembre (21h.)

Divendres, 14 de novembre (21h.)

Divendres, 21 de novembre (21h.)

Xerrada-col·loqui

Cançons
per la Pau

Presentació de
l'Agenda
Llatinoamericana

«Jihadisme i
terrorisme, situació
actual en el món
religiós»

A càrrec de Mimon Jalisch,
Secretari General de la Unió de Centres
Islàmics de Catalunya.

concert folk per
públic familiar

Amb Àngel Daban, Noè Rivas
i Lluís M. Panyella, dels Cinc Dits d'Una
Mà, i La Bicicleta.

“Drets Humans. Salut, pa, justícia,
educació, terra, compartir...”

Amb Jaume Pera, de Justícia i Pau

