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PREGÀRIA PASQUAL
EN TEMPS DE PANDÈMIA
CRIST AHIR I AVUI
PRINCIPI I FI
ALFA I OMEGA
D’ELL SÓN ELS TEMPS I ELS
SEGLES A ELL LA GLÒRIA I EL
PODER PER TOTA L’ETERNITAT
AMÉN

cristians, ompliu-nos d’un sentit de
comunió profunda amb tots els qui
arreu del món celebren la Pasqua.
En els temps d’excepcionalitat,
ajudeu-nos a valorar més la vida
quotidiana, les petites coses de cada
dia.
En la globalització que es fa realitat
de tantes maneres, feu-nos
conscients que tots formem part de
la mateixa família humana.
Amor que es contagia, ensenyeu-nos
a encomanar el virus de la
solidaritat, de l’empatia, i de
l’esperança en el vostre Amor que
no ens deixa mai.

Senyor de la Vida i de la Història,
quan estiguem presos de les
dificultats del present, feu-nos sentir
germans de tots els qui han viscut
abans nostre.
Quan ens descobrim petits, limitats i
indefensos, obriu-nos el cor a
aquells qui viuen sempre en la
precarietat i la incertesa.
Quan enyorem la pregària i el pa
compartit amb la comunitat de

Vida plena fins a vessar, en totes les
adversitats sigueu el nostre Camí i el
nostre Sentit.
AMÉN.
(La Font de Greccio. Abadia de Montserrat)

CELEBRACIONS,
Amb motiu de la situació d’estat d’alarma
provocada per l’emergència sanitària de la
Covid-19, l’Ajuntament de Calonge de
Segarra juntament amb la Parròquia de
Santa Fe de Calonge de Segarra han
acordat, com era obvi, suspendre la Festa
del Panellet que s’havia de celebrar el
proper dilluns de Pasqua.

NOTES del Rector:
1. Dies entranyables de setmana santa sense
celebracions participatives de creients. No
podem oblidar els de les altres confessions
religioses o no creients que també
suporten amb tota dignitat les conseqüències de la pandèmia i del confinament.

DEFUNCIONS

2. Ja tenim present que la fe no es demostra
sinó que es viu. I quan diem “Resurrecció”,
aquí són molts que s’hi poden encallats. Sí,
per la fe el cristià confessa, creu i celebra
però sense la pràctica no serveix de res.
Ho palpem, actualment més que mai, que
l’entrega, la lluita, l’estimació, el compromís
posen de manifest l’objectiu de la
superació i de la renúncia a molts aspectes
passatgers. Molta generositat. Per viure la
resurrecció ens podem preguntar, com puc
ressuscitar si no he mort? Si no em dono jo
mateix?

Calaf:
15 de març: M. Amparo Garcia Cruells
17 de març: Lídia Caellas Corominas.
28 de març: Albert Oliva Illa.
30 de març: Roser Torra Sala.
30 de març: Maria Soler Gordón
31de març: Josep Vilaseca Colell.
3 d’abril: Martí Roig Sallent.
4 d’abril: Maria Puiggròs Puigpelat.
10 d’abril: Miguel Garcia Martín
Sant Martí Sesgueioles:
13 de març: Joan Carles Busquet
15 de març: Rosa Agustí Ferrer
8 d’abril: Isabel Estany Vilaseca
Pujalt:
6 d’abril: Urbano Plana Picó
Que gaudeixin de la resurrecció eterna.

3. Preveiem que moltes coses han de canviar
en el nostre món. Però també els cristians
hem de canviar. El papa Francesc diu que
l’Església és un Hospital de Campanya; i
tant que sí, ho és i ha de continuar essentho. Tant el silenci d’aquests dies com la
mateixa pandèmia ha de fer-nos canviar.
Entre altres moltes coses: L’estructura de
l’Església ha de ser més simple confiant
plenament amb els cristians sigui o no
ordenats. Una Església més humil: sovint
ens vantem que els altres són uns descreguts i fins i tot algú proclama que la
pandèmia és un càstig de Déu. Fora l’orgull
d’apropiar-nos de Déu!, no podem anar
comptant quants som i no obrir les portes
de Déu als altres.

DES DEL 13 DE MARÇ FINS EL 10 D’ABRIL,
que la parròquia en tingui coneixement. Fins
ara no havíem anunciat les defuncions per no
crear pànic o angoixa, però alguns m’ho
demanat. Perdoneu si no he fet abans. Al seu
moment es faran funerals per a tots ells.

PER PREGAR A CASA
AVUI VULL AGRAIR (AMAZING GRACE)
Font: Musixmatch. Canta: Mónica Naranjo Carrasco.
També podem trobar altres versions a Yuotube
https://www.youtube.com/watch?v=WMTWSECLh0o

Avui vull agrair la vida al Cel.
I, amb tu, celebrar que soc viu.
Ahir vaig patir tant,
però això és passat.
Amb tu jo vull pregar ben fort.

4. Davant la tomba buida una vegada més
sentim la veu: “No hi és aquí, ha
ressuscitat i us precedeix a Galilea”, en els
altres, en la vida. Caminem davant Déu i
amb Déu. Ànims, Ell confia en nosaltres.

Avui renaixeré un altre cop,
faré que la foscor sigui llum,
viuré sense cap por,
gaudint del món.
I et tindré a prop del meu amor.

5. BONA PASQUA! CERQUEU EL SENYOR,
ARA QUE ES DEIXA TROBAR.
Mn. Joan

Lluitem pel que estimem
No ho dubtis mai…

