24 de febrer del 2019
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DIUMENGE VII, 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, ensenya’ns a estimar,
nosaltres no en sabem. El nostre cor
està ferit i supura ràbia i rancúnia.
No entenem a qui ens ha fet mal.
Calma les tempestes del nostre
interior. Guareix les nostres nafres.
Asserena les nostres passions
destructives. Allibera’ns de l’amor
propi. Mostra’ns com ens estimes
malgrat les nostres mancances.
Il·lumina’ns i fes que veiem els altres
com a fills teus i germans nostres.
Que siguem capaços
d’entendre les seves ferides
i així perdonar-nos de tot cor,
com tu ens has perdonat
a cadascú de nosaltres.
Fes-nos forts per poder renunciar a fer el mal.
Fes-nos valents i que el nostre coratge
apagui el desig de revenja.
Fes-nos com tu que perdones,
estimes i mai abandones ningú.
Fes-nos misericordiosos tal com tu ho ets.

No tingueu
enemics:
ni a casa,
ni lluny ni
dins vostre.

Missa de cada dia

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
2 de març (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF
3 de març (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

Dimarts 26: Ton Villalba Puig.
Família Graells Prat.
Dijous 28: Dolors Junyent Marmí
(11è Aniversari)
Divendres 1: Ramon Sala Coy.
Dissabte 2: Andreu Pagès Raurich.
Família Forn Mas. Antonio Besora
Freixes. Isidre Fitó.
Diumenge 3: Família Padró Fonoll. Pere
Alsina Centellas. Teresa Puig Rabell
i Montserrat Puig Rabell.
Aguilar 3: Preguem per la Pau al Món.
Sant Martí 3: Rosa López García i
Josep Palau Cuadros. Montserrat Puig
Rabell.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
La Bona Nova,
testimoni de simplicitat i coratge
Dimarts vinent, de 8 a 9 del vespre. Locals
parroquials de Santa Maria d’Igualada.

Dimarts dia 26 de febrer: “El debat
actual sobre el final de la vida”
A
càrrec
d’Ester
Busquets,
professora de Bioètica de la Uvic.

DEFUNCIÓ - Funeral
El dissabte 16 de febrer vam pregar per l’etern
descans
de
FRANCISCO
MANZANO
RODRÍGUEZ, de 82 anys d’edat.
Descansin en pau.

Josep Ignasi Farrés Vilaró (de cal
Tinets)
Nasqué a Calaf el 31 de gener del 1936 i morí
a Cambrils el dia 14 de
febrer d’aquest any
2019.
El germà de la Salle,
Josep Ignasi, era una
persona
dialogant,
cordial i amb esperit de
servei i entrega vers els
més febles. Hi ha qui el
recorda quan va estar
de mestre i educador a
l’escola dels germans
de la Salle de Calaf.
Home de fe convençuda i amb una gran
sensibilitat que expressava en la pintura.
Gràcies germà Josep Ignasi i que el Senyor et
doni el repòs etern.

COL·LECTES i donatius
Sant Martí: Subscripció full 50,00€
Pujalt: Mans Unides 148,60€

DIFERENTS ESGLÉSIES CRISTIANES, I POSSIBLE UNITAT? i IV

TÉ SENTIT PARLAR DE SECTES?
Actualment es diu que si es vol desacreditar un grup religiós, no hi ha res més eficaç que
etiquetar-lo com a “secta”. D’aquesta paraula que pot fer tant de mal, se n’ha fet ús i abús.
Malgrat tot usarem aquest terme per entendre’ns.
Es parla d'una secta religiosa quan és un grup religiós
que s'ha diferenciat i independitzat d'una religió establerta.
Sovint es tracta de seguir a un mestre, a un líder que
assumeix i promou una radicalització d’un aspecte
doctrinal per recobrar l’autenticitat inicial. Però exclouen
radicalment a la resta de la gent, es col·loquen contra la
religió majoritària i contra el món i obeeixen cegament als seus fundadors. Desenvolupen forts
vincles comunitaris i són moviments religiosos que poden ser lliures i voluntaris, amb tendència a
l'exclusivitat. Les sectes són atractives per als joves en el context de la societat contemporània
perquè ofereixen oposició a la realitat institucional.
Les sectes destructives es donen quan el lideratge sobre un grup que constitueix una secta es
torna abusiu s'empra el terme secta destructiva. El que fa que sigui especialment considerada
perillosa és el fet de captar persones insatisfetes amb la vida utilitzant un marc ideològic, uns
recursos i unes activitats públiques. El fet d'acabar formant el grup liderat i amb una majoria de
persones amb "situació de vulnerabilitat emocional fa que el lideratge abusiu ho tingui més fàcil
que en altres circumstàncies. Aquestes tendències fan que el concepte “secta” sovint l’emprem
en sentit negatiu. Es torna perillosa quan per la seva filiació a aquesta secta desenvolupa
problemes d'adaptació social, laboral o familiar, i, fins i tot, es coarta la llibertat o la dependència
d'aquesta.

