22 d’octubre del 2017

-

Diumenge XXIX – any 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

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
El món continua ple de fariseus.
Ensenya’m, Senyor, i dóna’m valor
per a dir les coses pel seu nom.
Per què hem de donar el bonic nom
de “paradisos fiscals” a les coves d’Alí Babà
on es refugien els botins del narcotràfic,
de la prostitució i dels magnats
que no volen pagar impostos?
Per què diem “pagar en negre”
i no diem estafar les escoles, els hospitals,
la seguretat social, la xarxa de transports
i tots els serveis públics de què gaudim
i que potser critiquem perquè no van prou bé?
Per què les lleis permeten que els rics
contribueixin menys que els pobres?
Per què, quan Hisenda s’equivoca,
és sancionat el contribuent?
Per què no se’ns pregunta
si volem que amb els nostres diners
es financi l’exèrcit o l’avortament?
Tot això són coses del Cèsar
i, en conseqüència, coses de Déu.
Per això n’hem de fer pregària.

Hi ha moltes
formes de mentir,
Però la VERITAT
és una sola.

CELEBRACIONS

28 d’octubre (dissabte)
5 tarda: L’ASTOR
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF
29 d’octubre (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
5 tarda: ALENY

MISSES EXTRES AMB MOTIU DE
TOT SANTS i PREGÀRIA PELS
DIFUNTS
Dia 28, 5 tarda: L’ASTOR
Dia 29, 5 tarda: ALENY
Dia 31, 2/4 de 7: MIRAMBELL
Dia 1, 5 tarda: CALONGE
Dia 2, 10: CASTELLAR
Dia 2, 2/4 de 12: CEMENTIRI CALAF
Dia 5, 5 tarda: SANT PERE DE L’ARÇ

INTENCIONS de MISSES
Dimecres 25: Constanza López de Haro.
Dissabte 28: Vicenç Martí Claramunt.
Isidre Mensa. Família Cantacorps Prat.
Diumenge 29: Josep Domingo Cos.
Miquel Escolà i Maria Torra. Antonio
Torres Juárez. Joan Molins i Antònia
Aloy.
Aguilar 22: Eulàlia Duocastella Pla

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 105,00€
Sant Martí: Col·lecta 65,88€
Conill: Col·lectes 125,80€ / Full 13,00€

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 24 d’octubre
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
“ELS ÚLTIMS DIES DE JESÚS:
una anàlisi a fons de la passió de
Jesús”
Presenta: Hakolimana, teòleg.

L’ESCOLA EN ELS MOMENTS POLÍTICS I SOCIALS ACTUALS
Josep Maria Romagosa, president de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes de Catalunya (Suprimint unes expressions per reduir el text)
Hem demanat reiteradament d’excloure el món de l’ensenyament del joc polític partidista, però
sembla que no ens en sortim. Ans al contrari, no hi ha voluntat i sempre apareix algú disposat a
posar-hi cullerada; anem a pitjor, amb actituds que posen en risc la mateixa convivència a les nostres
escoles, tot mirant d’encendre un conflicte que no existeix.
No es pot dir, com ha fet el Ministre d’Afers Exteriors, que a les escoles catalanes no s’hi
ensenya castellà o que l’espanyol està discriminat. És radicalment fals. No es pot dir, com han fet el
Ministre d’Educació o la Cap de l’oposició al Parlament de Catalunya, que hi ha un adoctrinament
polític a les escoles catalanes i que és una de les causes de la crisi amb Catalunya... Això és una
calúmnia i és temerari.
Aquestes vergonyoses infàmies les considerem una falta de respecte a les institucions educatives i als
nostres mestres i professors, ... que mai permetríem cap mena de control políticament ideològic de
l’educació; això esmicolaria la diversitat del nostre sistema educatiu i posaria en risc la pluralitat de
la nostra societat.
És evident que els pares i mares influïm, cosa molt diferent d’adoctrinar, en els nostres fills...; ho fem
amb la vivència del dia a dia, fidels a les nostres conviccions i cercant un medi escolar que sigui
coherent amb aquest capteniment.
En una societat que sovint sembla omplir-se de buidor, ens cal un compromís ferm, un impuls decidit
d’humanització dels processos de creixement de les persones, amb un acompanyament integral en
les diferents dimensions que formen la personalitat pròpia de cadascú de manera que es possibiliti
als nostres infants i joves anar conformant el seu projecte vital, fins a esdevenir plenament
autònoms, la qual cosa, finalment, retroalimenta el creixement i progrés de la mateixa comunitat...
No podem acceptar l’afirmació que a les escoles de Catalunya s’hi produeixi adoctrinament polític.
Potser això és el que es pretén des d’algunes opcions: un control ideològic, de pensament únic,
negant la diversitat que molts volem posar al servei de la construcció d’una societat plural. Els
demanen, doncs, que deixin de mentir faltant a la veritat... Deixin tranquil·les les escoles en què
confiem i els nostres fills, si us plau.

