16 de desembre del 2018

-

DIUMENGE III d’Advent, 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, l’Advent ens anuncia la vostra vinguda.
Ja saps que estem aferrats al nostre món,
tot i veure moments de precarietat,
deguts a la crisi, patida per molts
i aprofitada per uns quants sense escrúpols.
Estem tan preocupats pel dia a dia,
Que valorem poc la teva vinguda.
Senyor,
et demanem que ens ajudis a desvetllar-nos,
a sortir del nostre petit món
perquè puguem comprendre
i acollir l’Amor i la Vida
que Vós ens porteu.

No caminar
cap a la
igualtat és
un crim!

Feu-nos viure aquest temps d’Advent
com una oportunitat per refermar
l’esperança activa
i així, tot encomanant-la,
ens posem a punt
per rebre la salvació
en la gran festa del vostre Nadal

INTENCIONS MISSES

CELEBRACIONS
22 de desembre (dissabte)
8 del vespre: CALAF
23 de desembre (diumenge)
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

Sant Martí 23: Ciobenco Caterina i
Martisca Caterina.

Preu del Full
Correcció: Preu de cada Full,
50 cèntims d’euro (0.50€).
Preu subscripció
25,00 Euros

Dimarts 18: Jaume Vilalta
i Josefa Giribet.
Dimecres 19: Lluís Miquel i Montserrat
Lladó. Josep Morros Parellada.
Dijous 20: Paquita Gassó Riart.
Dissabte 22: Maria Lluïsa Puig Castellà.
Jordi Farrés Garrofé.
Diumenge 23: Isidre Fitó Fitó. Pere
Vendrell Montalà. Família Colell Solà.

a

l’any,

SANT ANDREU DE PUJALT
RELLEU DE PRIORES: Acaben
aquest servei Antonieta Martí i Tresa
Noguera. Entren M. Teresa Jané i
Josefina Creus. Moltes gràcies.

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL
PERDÓ

NADAL ÉS UNA CRIDA A LA
SOLIDARITAT

DIMARTS 18, A 2/4 DE 8 DE LA TARDA
(119.30). Començarem amb la celebració
del perdó i acabarem amb la celebració de
l’eucaristia.

Ho sabem prou amb la varietat de campanyes
que s’organitzen per aquestes dates.
- Campanya del Banc dels Aliments.
- Marató de TV3.
- Mans Unides.
- Caritas
- Altres no oficials...
Perquè tantes campanyes?
Una de les raons deu ser que la solidaritat és
un element bàsic de la comunitat humana.
Malgrat pagar molts impostos, hi ha unes
carències en la nostra societat que els
mateixos governants ja esperen que les
assumeixin els mateixos grups solidaris.

Celebrar el perdó té dos pols que emmarquen
l'acte.
1. D'una banda la mirada sincera a la nostra
realitat exterior i interior. La exterior, que ens
queda reflectida cada dia als mitjans de
comunicació és la fotografia d'un món en el
qual hi ha molt dolor i sentiments d'impotència. La interior, reflectida cada matí al
mirall i cada instant en la consciència de la
nostra pròpia realitat personal, amb
l'experiència
dels
nostres
defectes,
limitacions, frustracions i desànims. Ni el món
és el món ideal que ens agradaria, ni
nosaltres som éssers amb el segell de
qualitat que garanteix la nostra perfecció.
Qui ens pot voler si sap com
som?
2. D'altra banda la mirada
dirigida a Déu i als altres. Perquè
necessitem viure l'experiència
que algú que sap com som ens
vol i ens accepta fins al punt de
poder mostrar-nos davant qui
sigui sense embuts, màscares o
maquillatges, tal qual som i sense por de ser
censurats o rebutjats.
Per això cal un nivell d'amor tan profund i
madur que, generalment, només es dóna en
els pares, una mica en els germans i,
sobretot, en Déu. Un amor que, sense
idealismes falsos, vol, accepta i anima a la
persona de carn i ossos amb el seu pes, la
seva càrrega i la seva frustració.
La celebració del perdó que Déu ens dona, és
el que volem viure en aquest acte. La
comunitat cristiana té l'obligació de ser el
signe de l'amor i del perdó il·limitat i
incondicional del Déu Pare-Mare que Jesús
ens anuncia. Tots necessitem viure-ho i
celebrar-ho, perquè tots som pecadors. Però
a ningú se'ns ha demanat un certificat de
qualitat o de perfecció per entrar. Déu ens
entén i ens comprèn. Aquí està la grandesa
de la humilitat.

Una altra raó deu ser valer-se de la
sensibilitat humana amb la influència cristiana
d’aquestes festes. La sensibilitat sempre
enriqueix la persona però no el sentimenttalisme, que no hi hem de caure fàcilment.
També és normal
que en mig de la
bogeria consumista
és clami el cel i ens
adonem que hi ha
moltes necessitats,
i
greus,
entre
nosaltres.
Doncs, ara parlem de Caritas. Caritas també
s’afegeix a les campanyes amb plena
significació cristiana: “Si no estimes (ajudes)
al germà que veus, com pots estimar Déu que
no veus?.
El dissabte 22 i diumenge 23 les col·lectes de
les misses es destinaran a Caritas.
Sapiguem que sempre podem aportar
aliments, directament, al local de Caritas:
Raval Sant Jaume 53-A, els dimecres de 4 a
2/4 de 7 de la tarda (el dia 26 restarà tancat).
També en aquest mateix horari (no un altre,
ni en cap altre lloc), Caritas accepta joguines i
roba en bon estat.
Les altres parròquies poden col·laborar també
amb aliments, portant-los a l’hora de les
celebracions de les misses.
Gràcies!

