1 de març del 2020
Diumenge I de Quaresma - A

HORARI Despatx Parroquial:
Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40
parroquiacalaf@bisbatvic.com
www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, gràcies per deixar-te conduir
al desert, per acceptar viure durant
quaranta dies en solitud i afrontar les
temptacions sense defallir.
Ens has ensenyat a no deixar-nos
entabanar per les insinuacions del mal, a
no dubtar de la Paraula de Déu, a confiar
que el seu Amor mai no ens abandona.
De vegades cal que experimentem la
sequedat del desert, per aprendre a valorar
l’abundància del Paradís.
Quan ho tenim tot, creiem que és
pels nostres mèrits i ens oblidem que prové
de Tu. Hi ha quelcom en el nostre cor que
ens porta a desconfiar, a creure que no vols
el nostre bé.
Aleshores ens allunyem de Tu,
queda al descobert la nostra nuesa i
copsem les nostres foscors.
Tanmateix, si reconeixem la teva
grandesa, i ens postrem davant teu,
t’acostes de nou a nosaltres i ens vens a
socórrer.
Gràcies per enviar de tantes
maneres els teus àngels, i proveir-nos del
que necessitem, en especial, el pa de
l’Eucaristia
(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

7 de març (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF

Dimecres 4: Joan Prat Soler.
Dolors Serra.
Divendres 6: Mn. Josep Sabaté.
Francisco Gassó Casulleras.
Diumenge 8: Ramon Regí Masafret.
Família Padró Fonoll. Mateu Roca
Sendiu. Pere Giralt Suñé. Filomena
Parellada Vilella. Ramon Morros Roca.
Francesca Vila Malet. Josep Costa
Torradas i Rosita Piñol Vilaseca.

8 de març (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
DURANT LA QUARESMA: Res de Vespres
abans de començar la missa dels dies
feiners. VIA CRUCIS, tots els divendres de
Quaresma a 2/4 de 7 de la tarda, Calaf.

Conill 8: Agustí Creus. Família Palà
Palou. Carme Esquius Oliva.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“Mirar el futur amb esperança”
Als locals parroquials de Santa
Maria: -c. Sta. Maria, 8, baixosIGUALADA de 8 a 9 del vespre

Dimarts dia 3 de març:
“Enmig de la Quaresma: El
primer testimoni de la mort i la
resurrecció de Jesús. 1a. carta
als Corintis”
A càrrec de Bernabé Dalamau,
monjo de Montserrat, teòleg,
doctor en Dret Canònic.

un món mil lor”, conclou Sol à.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Donatius VITRALLS efectiu 895,00
Donatius VITRALLS a cc/cc 1.075,00
Sant Martí: Full Parroquial 50,00€

RESTAURACIÓ VITRALLS
Ja estan col·locats de nou els tres vitralls,
restaurats, a l’església parroquial de Calaf.
Aquesta setmana vinent es posarà la protecció
exterior.
La Jornada Informativa del dissabte 22 de
febrer fou un èxit d’assistència i de
presentadors, que de forma entenedora i
pedagògica, ens exposaren el valor
arquitectònic i artístic del temple de la
col·legiata de Sant Jaume de Calaf.
L’arquitecte Jordi Morros i el restaurador
Jordi Bonet ens van fer prendre consciència
del tresor que tenim al poble de Calaf, tant del
temple com de la ornamentació, que ens han
deixat els avantpassats. És un honor tenir i
poder gaudir d’aquests tresors culturals i,
potser a vegades, poc valorats. Seguirem
informant, també oberts a rebre donatius per
a sufragar l’obra i també possible viatge als
tallers J.J. Bonet a Barcelona.

Un corc que es fa més gran: el
virus dels abusos sexuals.
La manera com s’ha
gestionat a l’Església
el tema dels abusos a
menors en els últims
50 anys és una bomba de rellotgeria que
esclata de manera
intermitent, però
que, gràcies a la
contundència i a la
valentia del papa Francesc, va a poc a poc obrint
un temps nou: el de la transparència i la
col·laboració amb la justícia. En el rerefons hi ha
la necessitat de tirar de nou a terra els murs de
l’Església.
És cert que les institucions confessionals tenen
períodes de trencament de murs que acaben pel
perill de dissolució i etapes d’aixecament de murs
que acaben en episodis de corrupció. El Vaticà II
va ser un temps d’enderrocar murs i Joan Pau II
els va tornar a aixecar amb el seu famós: “No
tingueu por” que volia dir també que tancaria les
portes perquè no entrés la frescor. Però dins dels
murs de la seguretat doctrinal, és a on aconsegueix
amagar-se la impunitat davant de les conductes
inadequades. El papa Francesc es va adonar del
què passava va començar a enderrocar el mur de
la impunitat. L’Església ha estat tradicionalment
una institució tancada però amb fruits en la
pregària, l’educació o l’acció social. Però el que ha
passat amb els abusos obliga a fer-se una
pregunta: ¿són evangèliques les institucions
tancades i excessivament jerarquitzades?
Semblaria que no.
El papa Francesc està trobant moltes dificultats
per afrontar aquesta xacra i tot indica que en els
pròxims mesos viurem un combat definitiu entre
els que aixequen murs i els que els tiren a terra.
S’aproxima, doncs, una nova onada d’escàndols.
Ara, de part de les monges que van denunciar en
el seu moment actes de violació de part dels seus
superiors masculins. Els primers casos han
començat a sortir i diuen que en sortiran molts
més. Hem d’esperar que el papa Francesc tindrà el
mateix menú que amb la pederàstia: transparència
i col·laboració amb la justícia. Però el debat
aleshores potser serà inajornable.
Dos dels materials amb els quals l’Església catòlica
ha aixecat els seus murs podrien no aguantar
l’embat: el celibat i el veto al sacerdoci femení. No
són causa ni dels abusos ni de les violacions, però
és evident que alimenten una manera de fer que
pot afavorir la impunitat amb aquesta mena de
pràctiques. Cal serenor i no atacs, cal humilitat i la
transparència evangèlica que farà l’Església més
lliure i bona. (Resum d’articles)

