3 de desembre del 2017

-

Primer Diumenge d’Advent – 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
Hi ha persones desganades que no troben bo cap
aliment, i persones apàtiques que no es belluguen per
res. Contra la desgana i l’apatia espiritual, el temps
d’Advent vol despertar en nosaltres el desig, la
nostàlgia, la il·lusió de l’encontre amb Déu: “Oh, si
esquincéssiu el cel i baixéssiu!”.
És molt fàcil en el nostre món allunyar-nos
paulatinament de Déu i pensar que sempre som a
temps a buscar-lo i de restablir-hi les relacions. Hi ha
tantes altres coses que reclamen la nostra atenció
urgent!.
Advent ens recorda que el temps no és etern i
que, per trobar-nos amb Déu, el més savi és deixar
que sigui ell qui marqui el ritme. A nosaltres ens
correspon una actitud de vetlla, mantenir-nos atents i
desperts per a aquell moment especial, que ell té
previst des de l’eternitat, en què trucarà a la porta de
la nostra vida.
Qui sap quants moments especials hem desaprofitat ja? O potser, de fet, depèn de
nosaltres fer que qualsevol moment de la vida pugui ser decisiu. (Missa de cada Dia)

Viure, no és veure Déu en el més
enllà, sinó en les nostres realitats
humanes: exilis, empresonaments,
espolis... I construir el futur amb
esperança
CELEBRACIONS
7 de desembre (dijous)
8 del vespre: CALAF
8 de desembre (divendres)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

9 de desembre (dissabte)
8 del vespre: CALAF
10 de desembre (diumenge)
10:CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS de MISSES

Dimarts 5: Família Riu Gilibets.
Dimecres 6: Salvador Isart i família.
Jaume Fonoll Casanovas.
Dijous 7: Francisco Gassó Casulleras. Ramon
Gassó i Teresa Casulleras. Conxita Gassó
Casulleras. Família Irizar Sologaistoa.
Divendres 8: Conxita Moreno Morellón.
Carme Colom i Miquel Duocastella.
Dissabte 9: Josep Cribillers Anguera.
Miquel Nadal.
Diumenge 10: Família Fernández Cuesta.
Conill 8: Ascensi Reig Camps.
Pujalt 8: Andreu Carulla i Prat. Cion Costa
i Puiggalí.
Aguilar 8: Concepció Bacardit.
Josep Comellas Esquius.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 142,00€

APORTACIONS
Es pot col·laborar amb aliments durant
aquesta campanya del Carretó Solidari i altres
campanyes. Però sapigueu que el rebost de
Caritas Calaf està obert tots els dimecres de
¼ de 5 a 2/4 de 7, on s’hi poden aportar
aliments. Raval Sant Jaume 53-A.
Gràcies

Malgrat la crisi de les Esglésies Europees (tant protestants com catòliques), no és pas el que
preocupa més a la societat d’avui en dia, ni aquesta crisi la considera negativa. Ja que no es tracta
de disputes contra la religió ni guerres fratricides (malgrat encara en servem record ben
dolorosos).
Actualment ens trobem en una cosa totalment diferent: la greu crisis en que viuen les religions
cristianes en el nostres països europeus, és la crisi de la IMATGE DE DÉU i de la tradició
cristiana en que ens hem mogut fins ara. Respon a l’ansietat humana de voler prescindir de Déu i
mostrar que la persona ja es val per ella mateixa. En una frase feta, podem dir: “Déu s’havia
convertit en un estrany en la seva i pròpia casa”. El Déu oficial s’ha convertit en un estrany,
distant, però encara es valora com una nuvolosa que permet el mal.
Massa pessimisme? Malgrat tot no podem oblidar que, tot aspectes ben negatius durant la
història, allò que és nou sobresurt per damunt dels dubtes i desequilibris; a la vora del caos (com
pot ser ara), al moment més impensat irromp la força creadora que pot ser molt positiva pel
futur. La sorpresa de Déu no la calculem nosaltres, malgrat hi tenim un paper ben important.
Esperem vostra vinguda!!!

