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PREGUEM AMB LA FESTA DE RAMS-PASSIÓ
Passió de Jesús, passió del món

Us hem condemnat a mort, vós el fidel,
l'innocent, el testimoni i sembrador d'amor.
Us hem carregat amb l' arbre de la creu,
i us hem abandonat en el dolor i la solitud.
I us continuem condemnant
en tots aquells que moren sense raó,
torturats, famolencs, sense pàtria ni llar,
per haver tancat el nostre cor.
Despullat de la vostra dignitat
sou clavat a la creu per l'enveja i el poder.
El nostre pecat us ha coronat d'espines,
us ha travessat el cor.
I continueu vessant la vostra sang
en aquells que moren a mans dels forts i rics,
sense veu ni força per reclamar justícia,
per defensar la veritat i la pau.
Des de l'alba d'aquell dia
en que el Pare us va ressuscitar,
sou més que mai amb nosaltres,
dant-nos la mà i empenyent-nos endavant.

“Jesús es posa al lloc
de l’home, perquè
l’home arribi al lloc
de Déu”.

(Pregàries de tot l’any)

HORARIS CELEBRACIONS SETMANA SANTA 2019
18 - DIJOUS,
SANT SOPAR
St. Martí, a 2/4 de 7
Calaf, a les 8. Es
tenca el temple a
partir de les 11

19- DIVENDRES
SANT
PASSIÓ DEL
SENYOR:
S’obre el temple a les 10

Conill, a les 10
Calaf, a 2/4 de 12
Pujalt, a 2/4 de 12
Aguilar, a les 5
St. Martí, a 2/4 de 7
VIA CRUCIS:
Calaf, a les 9 vespre

20 - DISSABTE SANT
VETLLA PASQUAL:
A Calaf
a les 10 de la nit
21- DIUMENGE
DE PASQUA
Aguilar, a les 10
Conill, a les 10
Calaf, a 2/4 de 12
Pujalt, a 2/4 de 1
St. Martí, a 2/4 de 2

INTENCIONS MISSES

COL·LECTES

Dimarts 16: Teresita Queralt.
Dissabte 20: Teresa Vendrell.
Diumenge 21: Martí Selva Gassó.

Calaf: Donatiu 90,00€ / Donatiu Càritas 90,00€
Conill: Seminari 85,00€ / Col·lectes 113,10€
Aguilar: Col·lectes 271,61€

Aguilar: Família Soler Galobart.
St. Martí: Glòria Martí Enrich.
Pujalt: Teresa Rius Malet. Salvador Bosch
Castellà.

DECLIVI D’UNA CIVILITZACIÓ
N’hi ha prou de llegir amb un mínim sentit crític la premsa, sentir la ràdio o veure la
televisió per adonar-se que som en un canvi d’època, com li agrada dir al papa Francesc.
Mentre una nova aurora pugna per néixer, és indubtable que la realitat actual en declivi es
resisteix a morir. Molts líders polítics i comunicadors socials, entre altres actors del nucli
agonitzant, volen tornar a la seguretat del passat, incapaços d’entendre les claus del
present i afrontar els reptes del futur. La imposició es viu en clau de poder i manca la
mínima capacitat de seducció per
compartir un projecte il·lusionant. Retalls
progressius de la llibertat com a mostra
d’una agonia entre ranera.
Recordo la pel·lícula canadenca, dirigida
per Denys Arcand el 1986, titulada El
declive del imperio americano. En un
primer diagnòstic s’hi afirmava: «No
queda cap model de societat del qual es
pugui dir: “Així m’agrada viure.” I, a nivell
individual, si no s’és un místic o un sant,
és pràcticament impossible trobar un
exemple que serveixi de model.
El que estem vivint és un procés general d’erosió de tota l’existència. I penso que aquest
procés és irrevocable. El declivi d’una civilització és tan inevitable com l’envelliment dels
individus.» La ceguesa es resisteix a veure la realitat. Un altre personatge deia: «Jo no hi
estic d’acord. Segur que hi ha altres estudiosos que poden demostrar exactament el
contrari. Que vivim en una època de renaixement extraordinari, que mai la ciència ha
evolucionat tant i que la vida mai no va ser tan fàcil. No es pot jutjar així l’època en la qual
es viu. El que s’ha d’intentar és ser feliços. És el que la gent sempre ha volgut. Els que no
ho aconsegueixen s’inventen teories per justificar-se.»
Ens generen fòbies i ens creen adversaris com una manera de tenir controlats els nostres
sentiments i de deixar-nos subjugar acríticament pels encants de les sirenes. Programes
electorals que fan servir les nostres pors per triomfar a les urnes. Quan ens n’adonem,
potser serà massa tard. (Lluís Serra Llansana, revista URC)

