10 de febrer del 2019

-

DIUMENGE V, cicle C

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40 - parroquiacalaf@bisbatvic.com www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, estem acostumats a portar la iniciativa a les nostres
vides i ens costa renunciar-hi.
Se’ns fa difícil admetre que som uns privilegiats per haverte conegut, i preferim pensar que t’estem fent un favor.
Però quan ens deixem endur per la joia de la trobada amb
tu, quan renunciem a pensar en nosaltres mateixos, quan
deixem d’escarrassar-nos en el que no dóna fruit, quan
abandonem les nostres rutines per obrir-nos a les teves
sorpreses, descobrim un món diferent ple d’oportunitats,
ple de vida, ple d’ocasions per retrobar-te.
Un món que necessita ser transformat i també que
nosaltres canviem per dins. Però tant sols ho podem fer si
estàs amb nosaltres.
Amb tu al costat ens sentim capaços de sortir dels nostres
egoismes, desamarrar les nostres barques i anar mar
endins.

Pere, i amb ell
tothom, hem
d’aprendre a
fiar-nos
de Jesús.

Fes que sempre estiguem atents per no desatendre la teva
crida..
(Missa de cada dia)

CELEBRACIONS
16 de febrer (dissabte)
8 vespre: CALAF (catequesi)
17 de febrer (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
12: SANT VALENTÍ
1: PUJALT

CATEQUESI Parroquial
DISSABTE 16 de febrer
-

A les 6h. i 45 m. TROBADA de
pares i amb els seus fills/es de
PRIMER ANY de catequesi.

-

A les 8 de la tarda, CELEBRACIÓ
de la missa, amb participació dels
pares, infants i joves de la
catequesi; junt amb tota la
comunitat.

INTENCIONS MISSES
Divendres 15: Antonio Besora Freixes.
Dissabte 16: Teresita Queralt.
Pere Alsina Centellas.
Diumenge 17: Emili Aldomà Cuñé i Elvira
Magre Carulla. Martí Selva Gassó. Simon
Closa i Família. Josep Domingo i Família
Oller.
Aguilar 17: Família Soler Galobart.
Sant Valentí 17: Alfons Domingo.

COL·LECTES i donatius
Pujalt: Col·lectes 91,02€ / Caixeta fulls 15,62€
Sant Martí: Subscripcions full 75,00€

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
La Bona Nova,
testimoni de simplicitat i coratge

Dimarts vinent, de 8 a 9 del vespre.
Locals parroquials de Santa Maria
d’Igualada.
Dimarts dia 12 de febrer: “Crisi
econòmica i crisi de valors: L’ou
o la gallina” )
A càrrec de Pep Mària, jesuïta.

GERMÀ JOSEP FISAS BOSCH,
La Salle-Pereres
El dia 25 de gener passat, moria a Cambrils el
Germà Josep que feia 13 anys i 5 mesos que
arribà a la comunitat de Pereres. Ens ha deixat
per sempre aquí però segur vetllant per
nosaltres com ho va fer sempre essent fidel a
la seva vocació i bonhomia.
El germà Josep va ser un gran pedagog i amb
disponibilitat total a comunitat d’Escoles
cristianes de la Salle, tant com a professor com
amb fidelitat als càrrecs que va exercir. Molt
estimat per la seva família a qui animava i
acompanyava sempre. Home de pau, actiu
afable, de bonhomia i estimava les persones
com també la natura. Bon hortolà mentre va
poder.
Nosaltres el recordem pel seu passeig
incondicional pel mercat de Calaf tots el
dissabtes de l’any, la seva participació en la
litúrgia i amb el gest
sincer i somrient en el
do de la pau. La seva
salut va anar minvant,
feia un mes se
s’acomiadà de Pereres
per poder estar més
tranquil i atès a la
residència de germans
de la Salle a Cambrils.
Però el seu cor va dir
prou. Gràcies germà
Josep i reposa en Pau.
Gràcies Josep, descansa en pau!

PARAULES PROFÈTIQUES
El qui és papa emèrit, Benet XVI, aleshores bisbe J.
Ratzinger, 24 de desembre de 1969, en la conclusió
del cicle de lliçons radiofòni-ques a Hessian Rundfunk,
digué aquestes paraules que cal tenim presents:

"De la crisi actual emergirà una Església que
haurà perdut molt. Esdevindrà més petita i
haurà de recomençar gairebé des del principi.
Ja no serà capaç d'habitar en molts dels
edificis que havia construït en temps de
prosperitat, ja què el nombre dels seus fidels
disminuirà, perdrà també gran part dels
privilegis socials. No obstant això, malgrat
tots aquests canvis que podem presumir,
l'Església trobarà de nou i amb tota l'energia
allò que li és essencial, allò que sempre ha
estat el seu centre: la fe en el Déu U i Tri en
Jesucrist, el fill de Déu fet home, en l'assistència de l'Esperit que durarà fins al final.
Tornarà a començar de nou en petits grups, a
través de moviments i d'una minoria que
tornarà a posar la fe i la pregària al centre de
l'experiència, i sentirà de nou els sagraments
com a servei diví i no com un problema
d'estructura litúrgica. Serà una Església més
espiritual, que no s'apropiarà un mandat
polític, coquetejant ara amb l'esquerra, ara
amb la dreta. Farà tot això amb esforç, i de fet
el procés de cristal·lització i clarificació la farà
pobra, la convertirà en una església dels més
petits. El procés serà llarg i feixuc, però
després de la prova d'aquestes divisions
sorgirà una gran força d'una Església
interioritzada i simplificada. Els homes que
viuran en un món totalment programat, viuran
una solitud indescriptible. Si han perdut per
complet el sentit de Déu, sentiran tot l'horror
de la seva pobresa, i aleshores descobriran la
petita comunitat de creients com una cosa
totalment nova, la descobriran com una
esperança per a ells mateixos, la resposta
que sempre havien buscat en secret.
Em sembla realment que s'estan preparant
temps difícils per a l'Església, la seva
veritable crisi acaba de començar, s'haurà de
comptar amb grans trastorns. Però estic molt
convençut del que restarà al final: no
l'Església del culte polític, sinó l'Església de la
fe. És clar, ja no serà la força social dominant,
en la mesura que ho era fins fa poc, però
l'Església coneixerà una nova floració i
apareixerà com la casa de l'home on trobar la
vida i l'esperança més enllà de la mort".

