SUBSIDI LITÚRGIC PER A LA FÈRIA MAJOR DE LES TÉMPORES 2017
SECRETARIAT
D’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,
durant els darrers anys, des del Secretariat d’Ecologia Humana, l’hem estat relacionant amb
l’activitat humana i el medi ambient en el qual vivim.
Des de el temps de Gaudium et Spes aquesta activitat humana, y les repercussions que té sobre la
terra, fins el dia de hui ha anat canviant en forma i en contingut, però l’ensenyament de l’encíclica resta
vigent. A aquest magisteri unim l’ensenyament del Papa Francesc en l’encíclica Laudato si’. Constatem com
la tecnocràcia, la dictadura de la tècnica deshumanitzada que manipula l’economia, aprofitant-se de la
globalització, està desfigurant el sentit de la legítima i necessària activitat de la persona en la societat.
El secretariat d’Ecologia Humana de la Diòcesi s’uneix a la campanya “Enllaçat per la Justícia”. No hi
ha alternativa, si volem tindre cura del nostre ambient hem treballar a la vegada per la justícia i contra la
pobresa.
Hem volgut fer-nos ressò, en el material que us enviem, del missatge conjunt del Papa Francesc I i el
Patriarca Ecumènic Bertomeu en la Jornada Mundial d’Oració per la Cura de la Creació d’enguany.
Els materials litúrgics han estat escollits entre propis de la litúrgia del dia. Entre el gran número de
lectures i oracions que proposa el missal, hem escollit els que ens han semblat coherents amb el que
enguany vos volem comunicar.
Així us presentem:
 Full amb monició d’entrada, acte penitencial, oracions del missal i pregària dels fidels.
 Les oracions presentades les trobareu a “Altra missa per al dia d’acció de gràcies”, que
proposa el nou missal.
 Possibles lectures per a la Litúrgia de la Paraula
 Idees per a una homilia
Estaria bé recordar la proposta que va fer, del “Decàleg Verd”, “Enllaça’t per la justícia” com una
oferta d’actituds concretes a tindre en compte els cristians de qualsevol parròquia o comunitat, menuts i
majors. Vos el vam enviar Càritas i la Comissió de Pastoral de l’Ambient i Ecologia Humana l’any passat.
Tot i que també podeu trobar-lo a la web de Caritas València o, juntament amb els materials que del
subsidi vos enviem, a la de la web de la Vicaria d’Evangelització:
http://evangelizacionvalencia.org/comision/ambiente-y-ecologia-humana/ .
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