2 d’abril 2017

-

DIUMENGE V Quaresma - A

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

QUARESMA, CAMÍ CAP A LA PASQUA

L’espurna que fa
moure totes les
coses és l’amor
La vida sense
amor no té
sentit.
Tots nosaltres tenim dins del nostre cor
algunes zones que estan com mortes. I
volem sortir d’aquesta situació, però no
podem. Només el poder de Jesús és
capaç d’ajudar-nos a sortir d’aquestes
tombes de pecat. Tots en som, de
pecadors! Però si estem massa
aficionats a aquests sepulcres i no
volem que el nostre cor ressusciti, ens
convertim en corruptes i la nostra
ànima comença a fer “mala olor”. La
Quaresma és una mica per a això: per
deixar el pecat i escoltar la veu de
Jesús: “surt fora”.
(papa Francesc)

CELEBRACIONS
8 d’abril (Dissabte)

8 del vespre: CALAF
9 d’abril (Diumenge de Rams)

10: AGUILAR
10: CONILL
¼ de 12: CALAF
¼ d’1: SANT MARTÍ
¼ de 2: PUJALT

L’home que viu
seriosament per
dins viu més
senzillament
per fora

INTENCIONS MISSES
Dimarts 4: Paquita Romeu.
Dijous 6: Francisco Gassó Casulleras.
Divendres 7: Dolors Junyent Marmí.
Dissabte 8: Famílies Cribillers i Riera.
Família Borràs Vilaseca. Família Casellas
Oliva.
Diumenge 9: Teresa Puig Rabell.
Família Oller Vidal.
Conill 9: Acció de gràcies a la Mare de Déu.
Rosalia Caellas i Lluïsa Vila.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
CLOENDA d’aquestes jornades de formació
arxiprestal. Dimarts, 4 d’abril, de 2/4 de 9 a
2/4 de 10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada.

“Audició comentada del RÈQUIEM
DE Ch. GOUNOD”
Presenta: P. Agustí Piqué, monjo de
Montserrat, teòleg i musicòleg.

CELEBRACIÓ PENITENCIAL

Dijous 6 d’abril, a les 8 del vespre i acabada
la missa, hi haurà la celebració comunitària
del perdó. És un moment ben recomanat en
temps de quaresma. Reflexionar sobre la
necessitat de conversió i sentir el perdó de
Déu no sols individualment sinó com a
comunitat seguidora de Jesús.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 137,50€/
170,00€/ Full 35,00€

Llantions

DEFUNCIONS - funerals
Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: Dimarts 28 de març per CARME
MONTFORT GREGORI, de 97 anys d’edat.
El dijous 30, per CARME GENER
SANCLIMENTS, 89 anys d’edat, residia a
Dusfort.
Que en pau descansin.

PROCLAMES MATRIMONIALS
Han decidit contreure matrimoni en DANIEL
LÓPEZ DOMÍNGUEZ amb MERITXELL
ROSANAS DALMASES, ambdós veïns de
Calaf.

RECOSIR UN MÓN QUE ES TRENCA –II- CiJ

El redit electoral de la confrontació
Entre les fites polítiques actuals hi ha un element comú: el redit electoral de l'ús de la
confrontació. I no parlo de la confrontació d'idees, em refereixo a la confrontació de persones,
de col·lectius, de nacions. Ho estem vivint en el debat sobre el Brexit, en el referèndum per a
un acord de pau a Colòmbia o en la victòria de Trump als EUA.
L'insult personal, la mentida, el despropòsit, l'adopció de posicions irreconciliables i extremes
funcionen quan es tracta de guanyar eleccions i referèndums perquè connecten amb la
indignació social i canalitzen les ànsies de seguretat i de proteccionisme actuals. Un cas ben
clar el de nord-americà. Un nou corrent, el de l'autoritarisme identitari, s'ha colat per les
escletxes que una democràcia de baixa intensitat ha deixat obertes.
Vivim una paradoxa política: el mateix ciutadà que demana transparència i una més gran
participació democràtica castiga el partit que mostra els seus debats interns públicament,
perquè els interpreta com a manifestacions de feblesa.
En el cas espanyol, quatre anys de govern de majoria absoluta acostumat a fer i desfer al seu
gust, la manca de diàleg ha ofert al país un any d’inoperància política. Les posicions
minoritàries han estat aixafades o menystingudes, la qual cosa impossibilita la construcció
d'una societat vertaderament democràtica i plural. En la practica, l'objectiu més habitual ha
estat el de destruir el partit o grup rival, més que no pas vetllar pels interessos del país, encara
que després no es disposi d'una proposta per recollir el que el desgast social i polític genera.
De la mateixa manera, podem considerar el deteriorament de les relacions entre Catalunya i la
resta de comunitats autònomes, o amb el Govern central. Ni tan sols és possible parlar de
«diàleg de sords» perquè el diàleg va desaparèixer fa anys, amb el risc consegüent de fracturar
els partits, polaritzar les opinions i fer desaparèixer les propostes intermèdies.
No s'escolta, s'imposa; no es valora, es condemna; no es construeix, es destrueix. La
complexitat de les decisions a prendre ha necessiten de processos deliberatius clars, oberts,
dialogants ... En cas contrari, el ciutadà mitja, cansat i desanimat, s’abstindrà o escollirà
l'opció que amb més celeritat permeti el canvi de coordenades polítiques, encara que sigui per
la via autoritària, intolerant i de confrontació.

