20 de gener del 2019

-

DIUMENGE II, 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
L’Evangeli és Bona Notícia, és joia, és
celebració. Jesús aprofita un banquet Només amb el Vi
nupcial per donar a conèixer el seu
missatge. És un moment idoni. Les noces de la Fe, viurem la
ens remeten a l’experiència de l’amor i de Festa de ser
la fecunditat. El convit, a l’abundor i a la
generositat. El vi, a l’alegria i a la festa. criatures de Déu.
Ara bé, de vegades el vi se’ns acaba. La
il·lusió s’esvaeix. L’entusiasme s’apaga.
Quan l’Evangeli esdevé paraula que no
ressona en el cor, cal recordar que hem
de fer el que ell ens digui. No som
espectadors passius de la festa on hem
estat convidats. Per gaudir-la, hem de
participar-hi activament, fer-la nostra.
Encara que només tinguem aigua, si la
compartim es converteix en motiu de
festa i celebració. La iniciativa és de Déu.
És ell qui ens convida. Però vol la nostra
implicació. Hem de col·laborar-hi aportant
el que tenim. Estant atents a tot el que
succeeix i sent diligents per resoldre qualsevol complicació. Aleshores
descobrim que nosaltres també som part de la festa. Estem cridats a formar
part de la Bona Notícia de Jesús.
(Missa de cada dia)

CELEBRACIONS
26 de gener (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF
27 de gener (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Dissabte 26: Antonio Besora Freixes.
Júlia Flores (8è. Aniversari).
Diumenge 27: Ramon Morros Mas. Martí
Selva Gassó. Teresita Queralt. Simon
Closa i família. Joan Aliba Formatger.
Maria Casals Raurell.
Aguilar 27: Mn. Josep Pla Casassayas.
Conill 26: Carme Esquius Oliva.
Família Palà Palou.

COL·LECTES i donatius
Pujalt: Subscripcions full 200,00€
Calaf: Col·lectes 426,10€
Sant Martí: Col·lectes 59,90€
Llantions 62,00€

CATEQUESI Parroquial
Dilluns 21 de gener
-

A les 9 del vespre: TROBADA amb els
pares de PRIMER ANY de catequesi
Joves-Confirmació.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
La Bona Nova,
testimoni de simplicitat i coratge
Dimarts vinent, reprenem aquestes sessions,
de 8 a 9 del vespre. Locals parroquials de
Santa Maria d’Igualada.
Dimarts dia 22 de gener: “La fe en Déu,

avui, encara té sentit?
A càrrec de Xavier Mel·loni, S.I., professor de
Teologia i mística religiosa.

DIFERENTS ESGLÉSIES CRISTIANES, I POSSIBLE UNITAT? - II

El Gran Cisma d'Orient (ORTODOXOS i CATÒLICS
La inserció del cristianisme en el pla social, sovint per manca d’iniciativa política, les diferències
culturals d’Occident amb Orient, la divisió de l’imperi romà, diferències doctrinals sobre algun
aspecte del Credo i altres aspectes d’autoritat religiosa; tot aquest conglomerat i més, fa que hi
hagi el Gran Cisma d'Orient, o sigui, la divisió de l'Església cristiana en el cristianisme catòlic
romà occidental i el cristianisme ortodox de l'est. La data de la divisió és considerada l'any 1054,
quan el papa Lleó IX i el patriarca Miquel I es van excomunicar mútuament. Resumint, la causa
principal del cisma fou la disputa sobre l'autoritat papal: el papa deia tenir autoritat sobre els
quatre altres patriarques, i aquests deien que la supremacia del patriarca de Roma era només
honorària, i que la seva jurisdicció només era sobre la seva regió, l'Occident.
Un patriarca és un bisbe que se li reconeix la posició o autoritat de certs bisbes per damunt
d’altres bisbes: el bisbe d'Alexandria, el d'Antioquia, el de Constantinoble, el de Roma i el de
Jerusalem. Dels cinc patriarques, però, el bisbe de Roma va tenir un estatus major, per virtut de
la seva posició com a successor de sant Pere, a més que Roma era la
capital de l'imperi.
Altres factors van ser-ne la qüestió de la llengua de la litúrgia, ja que la
llengua dominant de l'Est des del temps de Jesucrist era el grec i a l'oest el
llatí. A més de la desunió lingüística, les dues meitats del cristianisme
començaven a distanciar-se en ritus i interpretacions de les doctrines
cristianes, com l'ús de pa amb llevat a per a l'eucaristia, i el sorgiment de la
iconoclàstia (doctrina que s'oposa a la veneració d'imatges o ídols) a l'Est.
Poca cosa més ens divideix els cristians ortodoxos i cristians catòlics. De
fet també hi una part de l’església ortodoxa apostòlica que està unida a
Roma seguint els ritus ortodoxes.
Actualment les Esglésies ortodoxes estan organitzades al voltant de diversos patriarcats i
esglésies autocèfales: Constantinoble, Alexandria, Antioquia, Jerusalem, Moscou, Sèrbia,
Romania, Bulgària, Geòrgia, Ucraïna, etc. Les diferents Esglésies ortodoxes són independents,
malgrat que els patriarques es reuneixen en concili, i totes elles atorguen una primacia d’honor al
patriarca de Constantinoble. Mn. Joan

