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14 de juny del 2020
Diumenge de “CORPUS” - A

CORPUS i dia dedicat a CÀRITAS
Senyor, el món no és tan bonic com voldríem. Hi
ha qui té fam, de pa sobretot, de tendresa,
d’amistat d’amor i de salut, més en aquest temps
d’epidèmia. Hi ha qui ha perdut l’esperança, i qui
mor per manca de raons per viure. Hi ha qui
espera una llesca de pa, i només troba en
nosaltres les molles. Hi ha qui espera una mà
que l’aculli, i rep de nosaltres la moneda que ens
sobre.
Ells volen sentir de nosaltres qui són i d’on
venen, per què viuen i on van, que poden estimar
i ser útils, que val la pena ser viu, malgrat tot.
Senyor, jo voldria dir al meu proïsme, no amb
paraules sinó amb fets: comença a viure, a
creure i a esperar, busca, camina i no et cansis
de cantar, ets estimat i capaç d’estimar. Voldria
amb ell lluitar perquè fos possible un dia, entre
tots nosaltres, sobre aquesta terra nostra, veure
la tendresa de Déu.
Allunyeu-me de les meves pors, Senyor,
desvetlleu-me amb el vostre Esperit i enfortiu-me
amb el vostre Cos i la vostra Sang.

El PA que ens llesca
Jesús, és fet de bocins
d’Eternitat

CELEBRACIONS
Calaf: de dimarts a divendres a 2/4 de 8 de la tarda
(excepte quan hi ha un funeral)
20 de juny (dissabte)
8: CALAF
21 de juny (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

27 de juny (dissabte)
8: CALAF
28 de juny (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES

COL·LECTES-Aportacions

Dimarts 16: Teresita Queralt.
Rosario Parramon Capdevila.
Dimecres 17: Mn Josep Sabaté
Diumenge 21: Família Oller-Vidal.
Martí Selva Gassó.
Aguilar 21: Família Torà Trullàs.
Pau Camp Pla

Calaf: Col·lectes Març-Maig 702,84€
Llantions 192,00€ - Full 62,00€
Vitralls 35,00€
Sant Martí: Col·lectes 156,91€
Aguilar: Mans Unides 15,70€
Col·lectes 211,15€

DEFUNCIÓ - Funeral
El dijous 11 de Juny, vam pregar per l’etern
descans de JOSEP ANGLÈS ROSAL, de 96
anys d’edat. Descansi en pau!.

Per a Caritas: Caixabank
ES14 2100 0110 7102 0024 6488
Pel manteniment de les parròquies:
Caixabank ES34 2100 0110 7102 0012 5557
BBVA ES17 0182 3566 3802 0174 7719
Gràcies.

RACISME, INJUSTÍCIA, CULTURA FEBLE
El racisme és quelcom més profund que un seguit de prejudicis i estereotips pròpia
d’algunes persones intolerants o retrògrades. És a dir, no es tracta d’una qüestió individual que
produeix discriminacions, sinó d’un sistema que jerarquitza les persones i els pobles, que
posa en dubte la humanitat de les persones o maneres de fer que estan més allunyades del
subjecte modern per excel·lència (home, blanc, heterosexual, propietari). Més enllà d’entendre el
racisme sota una perspectiva individual i/o moral, com un problema de persones intolerants,
l’entenem com a part d’un sistema polític, econòmic, cultural i social que sorgeix del mateix
model civilitzatori en què vivim.
Fa ja més de quinze dies va morir una persona desarmada, emmanillada, estirada
bocaterrosa, a la que una altra persona li estava pressionant el coll amb el genoll. Va morir
ofegada. Es deia George Floyd, tenia la pell negra i que la persona que estava recolzant el seu
pes sobre el coll de la víctima era un policia. Aquest (assassinat) ha provocat un allau de
protestes als Estats Units i de la resta del món. També és cert que en algunes manifestacions hi
va haver violència, però la major part de les protestes que s’estan duent a terme són no
violentes..
Els afroamericans són el 60% de la població reclusa als Estats Units si són només el 12%
de la població. És que la gent amb la pell negra per cada 6 dòlars que tenen els blancs, els
afroamericans en tenen solament 1. La pobresa i el color de la pell són la causa de la
discriminació? Segurament, en aquest cas.
Però ens estaríem equivocant si penséssim que
aquest és un problema del “salvatge oest” americà. Cal
reconèixer que la generalització i l’estereotip racistes
estan molt presents en nosaltres: Tots els d’allà són uns
“ganduls”, o “insolidaris”, o “incultes”, o “prepotents”.
“Ens volen prendre la feina i es queden amb les nostres
ajudes”. “Vigila’l perquè a la seva religió són uns
fanàtics”. Tots tenim el mateix problema disfressat de
pretexts diferents.
Som hereus d’una manera de pensar perquè això
li ha permès sobreviure al llarg de la història. No
obstant, en els estereotips que usem trobem una càrrega cultural sense fonament
profundament injusta. Cal millorar la cultura i la formació.

