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DIUMENGE II de PASQUA – any B

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
No t’he vist mai, Senyor,
amb els meus ulls, però t’has
fet present en la meva vida
i m’has donat el do de la fe
per mitjà del qual t’he pogut
reconèixer.
No he conegut el timbre de
la teva veu, però el to de les
teves paraules deixa en mi
un gust inconfusible de pau i
llum, de ganes de donar-me
tal com tu t’has donat i et dones.
No he tocat les teves ferides amb el dit,
però m’he sentit curat tantes vegades
per la teva mirada i la teva paraula que sé
que les teves cicatrius tenen molt a veure
amb mi.
Per això ja no m’espanto (o procuro no
espantar-me) quan sento que m’envies
com el Pare t’ha enviat. Sé que creure en tu
i seguir-te és el camí que porta a la vida
(Missa de Cada Dia)

El perdó és una
creació nova de
l’Esperit.
Només ressuscitats sabem donar
aquest perdó.

CELEBRACIONS

INTENCIONS de MISSES

La celebració de la missa dels dies feiners
és a 2/4 de 8 de la tarda.

Dijous 12: Acció de gràcies a Sant Jordi.
Dissabte 14: Josep Cribillers Anguera.
Diumenge 15: Josep Prat Duocastella
(1r. aniversari). Martí Selva Gassó.
Miquel Escolà i Maria Torra. Família
Planell Farrés. Família Aymerich
Camps. Família Oller Vidal.

14 d’abril (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF
15 d’abril (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Aguilar 14: Josep Soler Galobart.
Conill 15: Agustí Creus Esquius.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Donatiu per obres 300,00€/
Donatiu 12,00€/ Col·lectes 352,00€
Aguilar: Subscripcions full 50,00€

BAPTISME
Calaf: El dia 31 de març van rebre el
sagrament del baptisme nena IRENE
ESPALLARGAS VILADRICH i el nen
MARCEL ESPALLARGAS VILADRICH.
Calaf: El dia 1 d’abril la nena QUERALT
ALONSO MARTÍN.
Enhorabona!!!

El Papa Francesc: el pecador
pot esdevenir sant,
el corrupte no.
Vigilar cada dia per no acabar lluny del
Senyor. El Papa parla del risc, al
que tots estem exposats, de
l’afebliment del cor.
David és sant, malgrat que fos
pecador, el gran i savi Salomó és
rebutjat pel Senyor perquè s’ha
corromput. Una aparent paradoxa
tracta del primer Llibre dels Reis,
parla de Salomó i de la seva
desobediència. "El cor de Salomó
no es va mantenir íntegre amb el
Senyor, el seu Déu, com el cor de
David, el seu pare".
El problema de l’afebliment del cor
És estrany perquè de Salomó no sabem
que hagi fet grans pecats, sempre estava
equilibrat, mentre que de David en
sabem que ha tingut una vida difícil, que
fou un pecador. No obstant David és
sant, i es diu de Salomó "s'ha desviat del
Senyor". Ell que havia estat elogiat pel
Senyor quan havia demanat prudència

per governar en lloc de riqueses. Com
s’explica això? –. És perquè quan David
sap que ha pecat, cada vegada demana
perdó, mentre que Salomó, de qui tot el
món en parlava bé, s'havia allunyat del
Senyor per seguir altres déus, però no se
n’havia adonat.
I aquí està el problema de l’afebliment
del cor. L’afebliment del cor és un camí
lent, que llisca poc a poc, poc a poc, poc a
poc ... I Salomó, adormit en la seva glòria,
en la seva fama, comença a fer aquest
camí.
Salomó va acabar tranquil·lament
corrupte.
Paradoxalment, "és millor la claredat
d'un pecat que l’afebliment del cor", "el
gran rei Salomó va acabar corrupte:
tranquil·lament corrupte, perquè el cor
se li havia afeblit". Un home derrotat i no
reconeix l’error.

Mira cada dia el teu propi cor
David és sant. Era pecador. Un
pecador pot esdevenir sant. Salomó ha
estat rebutjat perquè era corrupte. Un
corrupte no pot esdevenir sant. I a la
corrupció s’hi arriba pel camí de
l’afebliment del cor. Cada dia vigila el cor
i gaudeix la bellesa i l'alegria de la
fidelitat.

