13 de gener del 2019

-

BAPTISME DEL SENYOR, 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 LA FESTA
DEL BAPTISME DEL SENYOR
Déu Pare ens diu: et crido a tu, a
cadascun de vosaltres amb justícia. Et
crido a tu, a cadascun i a tots, i t'agafo
de la mà, et sostinc. Conec el teu nom,
la teva grandesa, els teus dubtes, les
teves il·lusions i desitjos. Perquè Jo
mateix t'he format, des del si d'una
bona mare, fruit del meu Amor en
l'amor dels pares. I et faig, a tu, i a
cadascun de vosaltres, aliança d'un
Poble gran en el qual es pugui viure en
pau, i seràs Llum de les nacions. El
meu desig és que arribi la meva Llum,
a cadascun i a tots els meus fills
benvolguts, a tots els que viuen en
foscor, sense força, sense ànim, sense
raons per a l'esperança.
Quantes coses esperem. Quants
projectes portem al cap, uns es fan
realitat, uns altres cauen o van
canviant. Però en tots ells, Senyor, ens
dius que estàs present, sempre que
siguin creadors de vida i de germanor.
Tu ets el Masies, el Fill, que has vingut
a estar present en tots els esforços per
viure units a Tu, i units a les persones.
La raó, la més forta de la nostra
esperança, ets Tu, Senyor, que mai
ens abandones, que estàs amb
nosaltres cada dia, fins a la fi del món.
Que així sigui.

En una societat
líquida. Plena
d’interrogants,
els profetes
senyalen llocs
sòlids, que ens
afermen.

(Edv)

CELEBRACIONS
19 de gener (dissabte)
8 del vespre: CALAF (amb participació
de la Catequesi)

20 de gener (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
1: ALENY

INTENCIONS MISSES

CATEQUESI Parroquial

Diumenge 20: Josep Ruiz. Família
Cantacorps Prat. Isidre Mensa. Dolors Parés
Calvet. Família Morros Selvas.

DISSABTE 19 de gener
-

Ales 5 de la tarda: TROBADA amb els
pares de SEGON ANY de catequesi.

Aguilar 20: Família Soler Galobart. Maria
Cinta Estany Clarena (7è. Aniversari).

-

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

Conill 20: Jaume Mas Vidal i família.
Acció de gràcies a St. Vicenç.

-

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.

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: Dimarts 8 de gener per MARIA
BONASTRE SALA, de 100 anys d’edat. Que
en pau descansi.

CELEBRACIONS PATRONALS
SANT VICENS DE CONILL: diumenge 20, a
les 10 del matí.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 203.00 €
PUJALT: Col·lecta Càritas 96,97€
AGUILAR: Subscripcions full 125,00€/
Col·lecta Càritas 82,97€

SANT MIQUEL D’ALENY: diumenge 20, a la
una del migdia.

DIFERENTS ESGLÉSIES CRISTIANES, I POSSIBLE UNITAT? - I
Durant uns dies intentarem descriure les més importants diferències que amaguen les esglésies
cristianes esteses arreu del món.
Les diferències de la divisió de l’Església fonamentada en Jesucrist, venen provocades,
bàsicament, per dues grans visions: la doctrinal i la política o de diferents cultures i races...
Els tres primers segles el cristianisme hagué de suportar la marginació per ser una religió nova i
molt diferent de les altres: Fidelitat a Déu i amor a les persones; la relació amb Déu es basa en
l’amor, no en sacrificis per apaivagar la fúria dels
déus. Els cristians, per afinitat als jueus, són
perseguits molt durament en algunes fases
d’aquests tres primers segles. És el començament
del segle quart que hi ha un canvi total i radical en
l’extensió del cristianisme degut a la conversió de
l’emperador romà Constantí. I ja hi som!, la religió
s’immisceix en la política. Humanament qualsevol
estigui perseguit si pots viure en pau i protegit. En
conseqüència es cau en una trampa.
Per un cantó ve el moment de raonar i fonamentar
la teologia cristiana davant els dubtes i criteris
d’altres pensadors; també és el moment d’estructuració de l’Església. És complicat posar-se d’acord.
Per altra banda el cristianisme s’escampa no sols al domini de l’imperi romà sinó en altres
nacions i cultures. Com entenen i viuen el missatge cristià cadascú en la seva cultura? La religió
és utilitzada per imposar la seva llei davant els adversaris?. Pensem en les invasions nòrdiques i
orientals. (Seguirà)
Mn. Joan

