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DIUMENGE I de Nadal, 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 LA FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Repetim moltes vegades l'expressió però poques som conscients de la importància
que té en la nostra vida tenir amb Vós, Déu
nostre, referències familiars tan íntimes que
puguem dir-vos “Pare”. Semblem als adolescents
que senten tensió en les seves relacions familiars
quan acaben de sortir d'una infància en que hem
estat tan dependents.
Volem tenir una vida pròpia i pensem que podem
fer-la sense recórrer a Vós, però quan vam
descobrir la vostra manera respectuosa i lliure de
relacionar-vos amb nosaltres, quan ens adonem
del vostre interès per la nostra construcció com a
persones, quan veiem el vostre enorme interès en
el nostre propi bé i la vostra alegria en els nostres
èxits així com la vostra satisfacció quan
aconseguim un equilibri en les nostres relacions i
acceptem als altres perquè són, com nosaltres,
humans i germans, la nostra imatge de Vós
canvia.
És bo que hagueu deixat a la imatge dels nostres
pares la comprensió de la vostra pròpia imatge en la vostra relació amb la humanitat.
És bo que hagueu obert l'horitzó del nostre projecte humà en la construcció d'una
família a escala universal en que tots som importants i els més necessitats i
problemàtics són els que requereixen bolcar-se més en ells per treure de tots el que
Vós heu sembrat.
Per tot, gràcies, Pare.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

31 de desembre (dilluns)

Dimarts 1: Ramon Sala Coy.
Dimecres 2: Andreu Pagès Raurich (7è.
Aniversari)
Dissabte 5: Família Forn Mas.
Diumenge 6: Conxita Moreno Morellón.
Francisco Armengol i Rosa Calvet.
Francisco Gassó Casulleras

8 del vespre: CALAF
1 de gener (dimarts)
2/4 de 12: CALAF
5 de gener (dissabte)
8 del vespre: CALAF (cripta)

Aguilar 6: Preguem per la Món.
6 de gener (diumenge)
10: AGUILAR
10:CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

El dia 1 de gener, festa de la Mare de
Déu, només se celebrarà una missa a
la parròquia de Calaf, convidant a tots
els feligresos de les parròquies
associades al rectorat de Calaf.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta Caritas Nadal 539,40 €
Donatiu Caritas 380.00 €
Donatiu per obres 1.000.00 €
Col·lectes, 643,57 €
Capelleta Sda. Família, 80,16 €
Sant Martí: Col·lecta Caritas Nadal 51.22€
Col·lectes 111,21€

DEFUNCIÓ - Funeral
Calaf: El dia 23 de desembre vam pregar per
l’etern descans de ENRIQUETA SEGARRA
BASOMBA, de 96 anys d’edat.
El 26 de desembre per ANTONIO BASORA
FREIXES, de 79 anys d’edat.
Que en pau descansin.

APORTACIÓ
Aquest petit escrit és el mateix publicat a la revista calafina “Altiplà” (Des de la Parròquia) on el
fons d’aigües massa fort fa difícil la seva lectura.

ENTRE LA POR I L’ESPERANÇA
Vivim un temps d’auge dels totalitarismes que ens costa d’entendre i analitzar, com
també identificar a les organitzacions que es defineixen progressistes, i potser per això
abunden explicacions simplistes o l’auge de personatges com Trump, Putin, Orban,
Salvini, Bolsonaro… és fruit de la bogeria d’uns quants individus que arriben al poder a
través d’astúcies i enganys, o que el seu auge obeeix a la falta de maduresa política o
democràtica del poble.
No ens atrevim a indagar les raons que porten milions de votants a posar la seva
confiança en aquests governants, i recórrer a factors tan simples com les pobres
condicions laborals i socioeconòmiques, com també a l’increment de la inseguretat, a
l’allau d’immigrants… Es fa una lectura insuficient del que està passant en aquest món
de canvi constant. El nostre món no sap fer autocrítica i els totalitarismes són
oportunistes que ens avancen per la dreta.
Per afrontar les formes de totalitarisme modern
es requereix un esforç i esbrinar l’essència
d’aquests sistemes, posar al descobert els
mecanismes que fan possible la submissió de
tantes persones, i fins i tot de bona part de la
humanitat. L’èxit d’aquest discurs es reflecteix
en el fet que bona part de la ciutadania acaba
preferint ser explotada a estar aturada. Caldria
més anàlisi, però ho deixem aquí.
Les persones i els pobles no poden quedar
desemparades, però ens calen persones lliures
i compromeses que ens acompanyin a
descobrir els autèntics valors de la llibertat per
a contrarestar el poder autoritari. Optem per
l’esperança, que no és una ingenuïtat sinó que
contempla la contrarietat com una llei de vida.
Ningú vol, ni ha de ser, manipulat. L’esperança
és que la política, portada per persones formades i honrades (amb formes democràtiques i autocrítiques), és una de les formes més altes d’exercir la caritat.
Bon Any 2019!

Mn. Joan

