19 i 26 d’agost de 2018

- DIUMENGE XX i XXI de l’any litúrgic

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
Et demano la gràcia, Senyor Jesús,
de comprendre que no puc estimar-te a tu
sense estimar l’eucaristia.
És veritat que el seu ritme i el seu llenguatge
no s’adiuen amb el món d’avui.
És veritat que el mossèn
no sempre sap connectar ni explicar-se,
que és difícil fer comunitat
quan no ens mirem els uns als altres,
i que potser per això
hi ha gent que no obre la boca.
Però si m’adono del que realment succeeix
en cada missa, mai no em deixaré
arrossegar per la rutina i el desànim.
Cada missa és seure als teus peus
i escoltar com ho feien els deixebles,
seure a taula i menjar amb tu
com ho feies amb els pecadors
que eren perdonats i transformats,
restar al peu de la creu
i beure la teva sang que brolla
de la font d’amor puríssim del teu cor.
Missa de cada dia.

L’EUCARISTIA: “El Do és gran, malgrat
nosaltres som mesquins per a rebre’l” St. Agustí
CELEBRACIONS
25 d’agost (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 vespre: CALAF
26 d’agost (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: L’ASTOR

1 de setembre (dissabte)
1: PUIG DE RAM (SEGUR)
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF
2 De setembre (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR (festa)
2/4 de 12: CALAF (festa)
1: SANT MARTÍ
3 de setembre (dilluns)
12: CALAF (Fidels difunts)

INTENCIONS MISSES
Calaf: Diumenge 26: Família Oller Vidal.
Rosa Cortadellas Forn.
Divendres 31: Ramon Martínez. Ramon Sans.
Dissabte 1: Ramon Sala Coy. Família Forn
Mas.
Diumenge 2: Jaume Freixa.
Conill 2: Agustí Creus Esquius. Maria Colom
Prat. Ramon Guilella Gilibets.
Aguilar 2: Preguem per la Pau al Món. Paquita
Esquius Borràs.

DEFUNCIONS - Funerals

Així agafa protagonisme el capitalisme, el
colonialisme i patriarcat van agafant la
iniciativa que se’n dirà modernisme, considerat
la base de totes les seguretats i somnis que
necessita la persona per a ser feliç. I així
comença una fase fratricida pel domini de la
natura de la seva explotació incloent-hi l’abús
sobre els més dèbils.
Assumir la finitud humana i renunciar a la
dominació, una de les variants principals de la
qual és la “guerra contra la natura” que es fa
amb les armes de la ciència i de la tècnica, no
seria un camí d’esperança?

El dia 8 d’agost vam pregar per l’etern
descans de ENCARNA SÁNCHEZ JIMÉNEZ,
de 82 anys d’edat.
El dia 11 d’agost per TERESITA MORENO
SEGURA, de 59 anys d’edat.
Que en pau descansin.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Donatiu Aliments 50,00€
Col·lectes 472,68 €
Sant Martí: Col·lectes 286,75€
Conill: Col·lectes 108,00€
Sant Cristòfol 70.00€
Pujalt: Col·lectes 174,50 €

PROCLAMA MATRIMONIAL
Han decidit contreure matrimoni els joves
MARC COLOM ARMENGOL, de Calaf, amb
CHIARA BARELLI, d’Itàlia. Llarga vida
d’estimació!

HUMANISME i ECOLOGIA (I)
Encetarem algunes valoracions i opinions
sobre una visió crítica del nostre estar en el
món i com van canviant els criteris i direccions
de la nostra societat i que directament afecten
a l’aspecte social de la nostra fe.
La naturalesa (ara diem que l’hem de
preservar) va passar a ser considerada pels
europeus com un recurs natural mancat de
valor intrínsec (sense valor intern) i, per tant
poder ser explotada pels humans sense límits
ni condicions. Mentre que altres cultures la
veneraven i respectaven.

És curiós aquest article de Carmen PérezLazac sobre el canvi climàtic: Els científics hem

constatat que hi ha un problema d’emissions,
però no el podem resoldre. Ja que el diòxid de
carboni el produeixen les màquines, haurem de
cridar els enginyers. Aquests, al seu torn, diran
que disposen de la tecnologia necessària per
solucionar el problema, però que cal invertir-hi
diners, així que es cridarà els economistes. Els
economistes faran els seus càlculs i diran que,
per aconseguir-ho, caldrà canviar el nostre
actual model social basat en el transport, el
malbaratament energètic... I per tant que
demana opinió als sociòlegs. Aquests, al seu
torn, diran que és un problema d’escala de
valors que ells no poden resoldre, de manera
que caldrà parlar amb els filòsofs perquè ens
diguin en quins valors hauríem de centrar
l’interès i l’esforç.
Actuem en el món segons l’interpretem, però,
aprendrem a gestionar-lo millor? (continuarem)

