14 de maig del 2017
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V DIUMENGE DE PASQUA – any A

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 32,1-2.4-5.18-19

Justos, aclameu el Senyor,
fareu bé de lloar-lo, homes rectes.
Celebreu el Senyor amb la lira,
acompanyeu amb l'arpa els vostres cants.
R. Que el vostre amor, Senyor,
no ens deixi mai;
aquesta és l'esperança
que posem en vós.
La paraula del Senyor és sincera,
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor. R.
Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren,
els qui esperen en l'amor que els té;
ell els allibera de la mort,
i els retorna en temps de fam. R.

COMENTARI:
Aquest himne és una invitació a
celebrar l’omnipotència de la
Paraula de Déu, manifestada en la
creació del món.
Déu, però, no està present tan
sols en els grans esdeveniments
de la història, sinó que penetra en
el cor de cada home i vetlla sobre
els detalls més petits de la vida
quotidiana.
Cal personalitzar aquest salm, en
la nostra pròpia vida i en el nostre
propi estil: lloar... Creure en el
poder de Déu... Creure que Déu
intervé “avui i sempre en els
esdeveniments contemporanis...”
“fer-se pobre”: la “mirada de Déu”
sobre nosaltres és una defensa
més segura que tots els mitjans del
poder humà.

INTENCIONS MISSES

CELEBRACIONS
20 de maig (dissabte)
8 del vespre: CALAF (Catequesi)
21 de maig (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Dimarts 16: Teresita Queralt
Dimecres17: Antoni Isart i família.
Acció de gràcies a la Mare de Déu.
Dijous 18: Josep Raurich Castellà.
Carme Monfort Gregori.
Divendres 19: Josep Prat Duocastella.
Dissabte 20: Josep closa i Maria Calderer.
Diumenge 21: Martí Selva Gassó.
Aguilar 21: Josep soler Galobart
Conill 21: Isidro Colom Prat (2n. Ani.)
Maria Solé Casanovas (56è. Ani.) i família.
Sant Martí 21: Francesc i Montserrat
Cornellana. Gheorghe Martisca.

DEFUNCIÓ - Funeral

Vam pregar per l’etern descans:
SANT MARTÍ: Dissabte 6 de maig per
FLORENCI VIDAL NADAL, de 91 anys
d’edat. Que en pau descansi!

COL·LECTES i donatius
CALAF: Col·lecta 166,59€
SANT MARTÍ: Col·lectes 100,91€
CONILL: Col·lectes 163,90€
Full Diocesà 16,70€

CATEQUESI

DISSABTE vinent, 20 de maig:
 A les 4 de la tarda les mares i pares de
segon any de catequesi faran una neteja
profunda a l’església de Calaf i després
es reuniran amb els seus fills a
Mirambell.
 A les 4 de la tarda: TROBADA de final
de curs de catequesi. Sortida de la plaça
Gran cap a Mirambell (caminant) amb
joc i animacions pel camí.
 A Mirambell ens aplegarem a l’església
parroquial de Sant Pere per fer-hi una
pregària.
 Suculent berenar (el portaran les
catequistes i pares) a l’espai lúdic del
poble.
 Acabarem a una hora escaient, tornada,
caminant també.
 A les 8, missa amb participació de la
catequesi a l’església parroquial de
Calaf.
 Tant a la trobada com a la missa hi
poden participar familiars i amics que
vulguin.

DECLARACIÓ DE LA RENDA
Si us sembla que la labor de l’església es pot
recolzar, en la vostra Declaració de la Renda,
feu un senyal a la creueta de l’església (que
s’administra des del centre de la Península).
Si no, al menys feu-la a la creueta de
finalitats socials, que una petita part també
arriba a les institucions (que tenen la central
a Madrid) i que són benèfiques per a la
població. Entre altres la mateixa “Càritas”.
Una altra part s’administrarà des de cada
una de les autonomies (part autonòmica).Si
no hi poseu cap creueta s’ho queda el govern
central.

RECOSIR UN MÓN QUE
ES TRENCA - i VI- CiJ
Els mitjans de comunicació social
(MCS) com a circ roma
Encara que el món necessita més diàleg, els
MCS, tan importants avui en dia, no fan sinó
atiar el foc dels conflictes. Albert Camus
repetia sovint aquest lema: «Al lector se li ha
de donar el que necessita saber, no el que li
agrada llegir. I l'home insistia: «Un país val
el que val la seva premsa», a la qual avui
hem de sumar la televisió i la radio.
Tanmateix, constatem que una part dels
debats televisius són simplement
recreacions de les lluites deis circs romans:
la gent busca confrontació, i sang. I les
cadenes televisives paguen als nous
gladiadors segons el nombre de dards i
punyalades que reparteixen en forma de
crits i d'insults. Fins i tot els informatius
mostren les catàstrofes cada cop amb més
cruesa per vèncer la insensibilitat creixent
del televident. De la mateixa manera, els
titulars s'omplen d'expressions que
subratllen les crisis de les institucions, les
confrontacions en els partits, les
desavinences entre jugadors i entrenadors,
etc. Paraules de crítica emeses en privat són
elevades a autentiques declaracions de
guerra; els mitjans mateixos narren les
ruptures que s'han encarregat d'atiar
personalment... Mana l'audiència i la
publicitat, encara que la veritat hagi de ser
substituïda per l'espectacle. Mentida,
calúmnia, difamació i sensacionalisme són
les quatre temptacions dels mitjans, segons
el papa Francesc.
Des de Cristianisme i Justícia fem una crida
al diàleg i al debat. Des de l’àgora de Grècia,
aquests principis van fundar la nostra
cultura i el que som avui en dia. Roma va
caure quan es va transformar en espectacle
decadent. Europa va renéixer en la
modernitat recuperant l'esperit de Grècia.
La fi de l'exposició serena de les idees serà la
fi de la democràcia i la fi d'Europa. Moguts
per la cobdícia, la por, les baixes passions, la
indiferència davant del dolor aliè..., i amb
un pas accelerat, ens adrecem cap al
precipici. I malgrat això, contra tota
evidència, la fe en la humanitat i en allò més
sagrat que conté ens animen a creure en la
possibilitat de canviar el rumb.
Cristianisme i Justícia

