SUBSIDI LITÚRGIC PER A LA FÈRIA MAJOR DE LES TÉMPORES 2016
COMISSIÓ DE PASTORAL
DE L’AMBIENT
I ECOLOGIA HUMANA

La celebració, o celebracions, de les Témpores...
− temps per a pregar perquè ens sentim necessitats,
− temps per a demanar perdó,
− i temps per a donar gràcies,
g
durant els
ls darrers anys, des de la Comissió de Pastoral de l’Ambient i Ecologia Humana, l’hem estat
relacionant amb la nostra vida i el nostre treball en el camp, el poble, la ciutat...
... el medi ambient en el qual
vivim.
Com el darrer any, en el subsidi que us presentem,
presentem hem tingut en compte algunes de les sendes que
ens marca l’encíclica Laudato Si’.. A més, i com
co voreu en les idees que us oferim per a una possible homilia,
hem tingut present el missatge del Papa Francesc I durant la Jornada Mundial d’Oració per la Cura de la
Creació d’enguany.
El suggeriment que ens proposa el missatge de contemplar “la cura per la creació” com una nova
obra de misericòrdia, tant en la seua dimensió “espiritual” com en la “corporal”, enllaça, així mateix,
mateix amb
l’Any de la Misericòrdia que celebrem.
El subsidi litúrgic proposa algunes lectures que, si bé no pertanyen a les nombroses que ens presenta
el leccionari per a aquesta celebració,
celebració sí que pertanyen a les que ha fet servir el Sant Pare al tractar la
qüestió ecològica.
Així us presentem:
−
−
−

Full amb monició d’entrada, acte penitencial,
penitencial oracions del missal i pregària dels fidels.
Possibles lectures per a la Litúrgia de la Paraula
Idees per a una homilia

També incorporem un “DECÀLEG
DECÀLEG VERD”
VER que els grups que formen la iniciativa “Enllaça’t per la
justícia” han elaborat perquè no perdem de vista que les nostres peticions per la casa comuna, la dimensió
penitencial pròpia també de les témpores i, evidentment, l’acció de gràcies, estan estretament
estret
relacionades
amb la justícia i contra la pobresa. Es pot baixar en color, en un arxiu pdf, juntament amb els materials de
les témpores que figuren a la web de la Vicaria d’Evangelització i Acció Caritativa i Social, en la Comissió de
Pastoral de l’Ambient
bient i Ecologia Humana.
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