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NOTÍCIES DEL PAPA Francesc: 100 dies de pontiﬁcat La sufocant calor que aquests
dies cau sobre la plaça de Sant Pere no frena l’arribada de ﬁdels desitjosos de
veure i sentir el papa argentí. I és que Jorge Mario Bergoglio, 100 dies després
d’esdevenir Francesc, continua gaudint d’una popularitat que sembla no tenir
límits i [...]
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ﬁdels desitjosos de veure i sentir el papa argentí. I és que Jorge Mario Bergoglio, 100 dies
després d’esdevenir Francesc, continua gaudint d’una popularitat que sembla no tenir límits i
mostra d’això és la marea de persones que inunden la plaça a cada esdeveniment públic que
presideix. Entre les tres últimes audiències, el nombre de ﬁdels que la columnata de Bernini
va acollir rondar els tres-cents mil. Al ﬁnal de l’audiència d’ahir, Francesc es va trobar amb
un nen amb síndrome de Down, que vestia la samarreta de Messi i demanava amb
vehemència la possibilitat de pujar al jeep pontiﬁci. El Papa va acceptar i, durant uns
instants, nen i pontífex van conversar de manera animada sobre el papamòbil, un gest que
torna a conﬁrmar la simpatia que els més petits susciten al Papa. Francesc, a més, compta
amb l’aprovació del 85% dels italians, xifra que augmenta al 96% en el cas dels italians
catòlics. Font: EFE
Per què l’Església és Cos de Crist? El Papa ho explica
Ser part de l’Església “vol dir estar units a Crist i rebre d’Ell la vida divina que ens fa viure
com a cristians, signiﬁca romandre units al Papa i als Bisbes, que són instruments d’unitat i
de comunió”. Amb aquestes línies, el Papa Francisco va oferir una síntesi de la seva
catequesi a l’Audiència general del dimecres, dedicada a l’Església com a cos místic de Crist.
El Sant Pare ha insistit que “l’Església no és una associació benèﬁca, cultural o política, sinó
que és un cos viu, que camina i actua en la història”. A més, perquè el cos es mantingui amb
vida, “és important que corri la saba vital”. Per això, “hem de permetre que Jesús obri en
nosaltres, que la seva Paraula ens guiï, que la seva presència en l’Eucaristia ens alimenti, ens
animi, que el seu amor doni força al nostre estimar els altres”. Font: Alfa i Omega
Sant Josep serà esmentat en totes les misses
“El papa Francesc, “acollint els desitjos de Benet XVI” ha aprovat que es doni més espai a
sant Josep en els cànons de la missa i, des del moment precís que tinguem traduïda la
tercera edició del Missal Romà en les llengües castellana i catalana, i no abans, sigui
esmentat en totes elles després de la Verge Maria, segons ha informat la Santa Seu. En el
decret es precisa que a sant Josep se li nomenava només en el cànon romà i que en la
tercera edició del missal es citarà a l’espòs de Maria a totes les pregàries eucarístiques.”
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NOTÍCIES DEL DIA
Les inundacions posen en perill l’obertura de Lourdes aquest estiu
Els responsables del santuari marià de Lourdes han explicat aquest matí que temen que
aquest centre de l’espiritualitat catòlica, situat al sud-oest de França, no pugui reobrir aquest
estiu pels danys causats per les inundacions dels últims dies. Les crescudes del riu Gave de
Pau, que a poc a poc recupera el seu cabal normal, va inundar en els últims dies diverses
grutes i piscines del complex. “La catàstrofe natural és tal que no sabem com podríem
reobrir en condicions acceptables, i en les properes setmanes tampoc “, ha explicat Mathias
Terrie, responsable de comunicació. El santuari, de cinquanta hectàrees, rep cada any la
visita d’uns 6 milions de pelegrins i visitants, i els mesos de juliol i agost són els de major
aﬂuència, amb entre 20.000 i 40.000 ﬁdels diaris. Font: EFE
“Les beatiﬁcacions no es fan en contra de res ni de ningú”
El portaveu i secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Juan Antonio
Martínez Camino, va aclarir ahir que la beatiﬁcació d’almenys 480 màrtirs del segle XX, que
tindrà lloc a Tarragona el proper 13 d’octubre de 2013, no respon a motius polítics ni es fa
per buscar culpables. Martínez Camino puntualitza que l’Església no parla de “màrtirs de la
guerra”. La persecució religiosa dels anys 30 s’inscriu en “la gran persecució religiosa del
segle XX a tot el món”, que també va patir l’Església ortodoxa russa i la de Romania. En la
roda de premsa, en la qual es va presentar públicament la beatiﬁcació col · lectiva, va
participar també l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, qui va aﬁrmar que la celebració “no
es fa en contra de ningú o d’alguna cosa” sinó “per ressaltar la ﬁgura d’ uns homes i dones
religiosos, sacerdots, laics que realment van viure la seva fe “. Font: Diari de Tarragona
Sant Boi serveix menjar a domicili a persones grans amb diﬁcultats
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha posat en marxa un servei de menjar a domicili
dirigit a persones grans amb diﬁcultats econòmiques i que tenen limitada l’autonomia
personal. Segons informen fonts municipals, de dilluns a divendres, les persones
beneﬁciàries reben a casa un menú el preu oscil · la entre els 1,10 i els 5,70 euros, depenent

|3

ACTUALITAT. Francesc: 100 dies de pontiﬁcat

del nivell d’ingressos. El servei està a disposició de persones majors de 60 anys, amb
discapacitat, malaltes o convalescents que, per les seves condicions físiques o psíquiques, no
poden anar a comprar o fer-se el menjar. Font: El Periódico
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