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DIUMENGE XXIII de l’any litúrgic

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
Et preguem, Senyor, pels
polítics, que fan tants debats
i pronuncien tants discursos.
sense que, en aparença,
canviïn mai els seus
posicionaments.
Parlen sense escoltar i,
potser per això, ni els creiem
ni els escoltem.
Et preguem per tantes
famílies on marit i muller
pensen que ja s’ho saben tot
i no tenen res a dir, on els
silencis són freds i espessos,
plens de rutina i
desconfiança.
Et preguem pels adolescents
que sempre han tingut
dificultats per a comunicar-se
i que avui dia tenen més fàcil
que mai tancar-se en la seva
closca i evadir-se a un món
de ficció.
Et preguem per tanta gent
gran que no troba qui l’escolti
i que veu transcórrer les
hores en un oblit buit.

Llavors li porten un sord, que amb prou feines
podia parlar, i li demanaven que li imposés la
mà. Jesús se l'endugué tot sol, lluny de la gent,
li ficà els dits a les orelles, va escopir i li tocà la
llengua amb la saliva. Després va alçar els ulls
al cel, sospirà i li digué: Efatà! -que vol dir:
«Obre't!»

Segur que tu escoltes les
seves pregàries. Envia’ls
gent bona, disposada a escoltar i a parlar.

Missa de cada dia.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

15 de setembre (dissabte)
8 vespre: CALAF

Calaf: Dissabte 15: Josep Closa i Maria
Calderer. Simon Closa Calderer. Dolors
Guitart i Lluís Trullàs.
Diumenge 16: Anna Abellán i família.
Martí Selva Gassó. Teresita Queralt.
Encarna Sánchez Jiménez.

16 de setembre (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Conill 16: Acció de gràcies a Sant Antoni.
Aguilar 16: Família Soler Galobart.

CATEQUESI, inscripcions
A partir del dia 19 de setembre i, en hores de
despatx parroquial a Calaf, es començaran les
inscripcions dels cursos de catequesi per a tots
els interessats: petits, mitjans i adults.
Informarem més detalladament al proper Full.

COL·LECTES i donatius
Sant Martí: Full Parroquial 25,00€

CONSELL INTERPARROQUIAL
Proposa que la propera Assemblea i viatge pel
dia 12 d’octubre, sigui al Monestir de St. Pere
de Casserres (Osona). Dinar a Vic i es proposa
també, pels que vulguin, assistir a l’estrena de
l’Oratori “Diàleg patriarcal” composat pels
Mns. Valentí Miserachs i Josep Ruaix. En
aquest Oratori i participen i col·laboren les
Corals de Els Prats de Rei, Sant Martí
Sesgueioles i Calaf.

Per què som així els humans? Finits i amb
pretensions d’infinit, relatius i caducs però amb
pretensions d’absolut.
Si busquem una explicació bíblica hem de fer
referència a la creació i al que en diem pecat
original; l’home vol ser igual a Déu i fracassa.
Però la desfeta no és definitiva. Comença la
“gran prova” ja que el moment que vivim no és
un moment vulgar, simplement com si
haguéssim perdut un partit o una cosa per
l’estil. És molt possible que es tracti d’un
moment molt seriós encara que preferim no
adonar-nos-en
o
“continuem
ballant
alegrament sobre la coberta del Titànic
ignorant que tenim l’iceberg ben a prop”. Cal
tenir consciència que en la “gran prova” cal
aportar vida encara que sigui enmig de brutícia
i de perills.

El preu serà de 35 euros (viatge, entrada al
monestir, dinar). I pels que vulguin entrada pel
concert de l’Oratori a la catedral de Vic, seran
10.00 € més, per tant 45.
Al proper full, programa concret i ampliat.

HUMANISME i ECOLOGIA (III)
Fins aquest moment ens hem adonat de dos
aspectes prou importants: la cosmovisió
(globalització, xarxes de comunicació,
tècnica...) i la finitud de la persona .
Si comencem per la finitud, l’home és
vulnerable, la reacció és viure al dia amb un
desfici d’un posseir exacerbat, posseir i
dominar ni que sigui un munt de pedres. Davant
la finitud, l’home busca maneres de sobreviure
encara que siguin perjudicials pel planeta o
pels altres vivents. No s’assumeix la finitud.
Una manera de treballar per la justícia en
aquest moment, a més d’incorporar el
feminisme i l’ecologia... seria lluitar contra el
consumisme.
És curiós que el cristià que creu en la
resurrecció ha de suportar la pregunta de si
això no serà un engany que es crea ell mateix
per satisfer aquest afany de no morir.

Bé, mirem la part positiva. L’home està fet
perquè creixi i progressi (en diríem, i ben dit,
Déu redimeix). Segons la mirada positiva de la
creació, tal com diu el llibre de la Saviesa:
l’home no és propietari de res sinó
l’administrador de tot, la qual cosa el situa en
una postura de poder i responsabilitat, però
sense humilitat tot es desvirtua i ens convertim
en dominadors. I permeteu una altre frase
emblemàtica: “L’home no és el rei de la creació
encara que sigui el responsable de la creació”.
Cal un front comú, creients i no creients, per fer
front el poder descontrolat de domini i
explotació del planeta, considerant i com a punt
de partida, als més febles i sofrents d’aquest
estimat planeta.

