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DIUMENGE DE PASQUA VI – any A

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40 - parroquiacalaf@bisbatvic.com /www.parroquiescalaf.com

BONA PASQUA A TOTHOM!
Que la força de la
Resurrecció de Crist
arribi a cada persona,
especialment a
aquells que més
pateixen, i a totes les
situacions més
necessitades de
confiança i
d’esperança.
Crist ha vençut el mal
de forma definitiva,
però ens correspon a
nosaltres acollir
aquesta victòria en la
nostra vida i en les
realitats concretes de
la història i de la
societat.
Preguem junts, per tal
que el Misteri pasqual
actuï profundament en nosaltres per tal que
l’odi deixi espai a l’amor, la mentida a la
veritat, la venjança al perdó, la tristesa a
l’alegria.

CELEBRACIONS
17 d’abril (dilluns)
2/ de 12 SANTA DE DE CALONGE
22 d’abril (dissabte)
8 vespre: CALAF
23 d’abril (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
2/4 d’1: SANT MARTÍ
2/4 de 2: PUJALT

NO TINGUEU POR,
QUE VEUREU
COM EL SENYOR SALVA

INTENCIONS MISSES
Dimarts 18: Josep Raurich Castellà.
Divendres 21: Carme Monfort Gregori.
Diumenge 23: Miquel Escolà i Maria
Torra. Teresa Puig Rabell. Joan Manent
i família.
Conill 23: Acció de gràcies a la Mare de
Déu.
Aguilar 23: Pere Torraguitart
Pujalt 23: Ramon Cisteró i família.

CALONGE, Festa del Panellet

Que no falti el nostre tradicional i participat
dilluns de Pasqua a Santa Fe de Calonge de
Segarra. Que, amés del programa de la Fira,
hi ha la celebració de la missa a 2/4 de 12
amb aportació coral de Sant Martí
Sesgueioles, la benedicció i distribució del
panellet i cantada de Caramelles.

CATEQUESI
Dissabte vinent, 22 d’abril:
- a les 5 de la tarda, trobada amb els
pares de segon any de catequesi.
- a ¾ de 7, trobada amb pares i infants
de primer any de catequesi.
- a les 8, missa amb participació de la
catequesi.
Hi
celebrarem
dos
baptismes

DEFUNCIÓ - funeral

Vam pregar per l’etern descans de:
CALAF: El dia 13 d’abril per JOSEP PRAT
DUOCASTELLA, de 75 anys d’edat.
Reposi en pau!

COL·LECTES i donatius
CALAF: Col·lecta 218.00€
Capelleta 110.00€
AGUILAR: Col·lectes 268,70€
Seminari 39,97€
CONILL: Col·lectes 65,10€
Seminari 118,00€/ Full Diocesà 43,90€

SAN VICENÇ DE CONILL
Canvi de Priores. El divendres Sant és
costum canviar de priores a la parròquia de
Sant Vicenç de Conill. Fins ara fet aquest
servei la Imma Creus i La Laura Colell, us
agraïm el vostre servei incondicional.
Entraran com a priores per un període d’un
any la M. Antonieta Permanyer i la Rosita
Carulla, moltes gràcies pel vostre oferiment.

RECOSIR UN MÓN QUE ES TRENCA -IV-

CiJ

Conflictes bèl·lics nous sense que es tanquin els antics
Aquesta por i aquests murs que detenen persones però no intercepten capitals són la
lamentable resposta al drama dels refugiats. Mai al món, després de la Segona Guerra
Mundial, s'havien comptabilitzat tants milions de refugiats i desplaçats. Aquest increment és
degut a l'aparició de nous conflictes armats i a la reobertura d'altres més antics que, com
ferides mal tancades, tornen un dia a sagnar.
L'Informe Alerta 2016, de l'Escola de Cultura i de Pau, va registrar durant l 'any 2015 fins a 35
conflictes armats: 13 a África, 12 a Àsia, 6 a l'Orient Pròxim, 3 a Europa i 1 a Amèrica.
Certament, el focus mediàtic es concentra actualment a Síria i l'Iraq, però són molts més els
països que es troben en un context d'alta violència: Ucraïna, Líbia, Egipte, Nigèria, Palestina,
Somàlia, Sudan del Sud, Afganistan, Pakistan, Iemen ...
Les conseqüències d 'aquests conflictes bèl·lics per a la població civil impliquen també
massacres, execucions sumaries, detencions arbitràries, tortures, desplaçaments forçats, ús de
la violència sexual com a arma de guerra o reclutament de menors, per esmentar-ne algunes.
Les dades conformen una fotografia estremidora: 60 milions de persones entre refugiats i
desplaçats, i 83 escenaris de tensió a nivell global. L'any 2015 van morir 167.000 persones a
causa dels conflictes armats, i no sembla que les xifres d'aquest 2016 hagin de ser més
falagueres.
Invertir aquesta tendència mundial envers la violència com a mètode de resolució dels
conflictes (i com a negoci i indústria, no ho oblidem!) requereix també fer un gir cultural cap a la
pau, cap a uns valors i unes actituds que posin la vida en primer pla. Ja ho deia María
Zambrano: «La pau és molt més que una presa de posició: és una autèntica revolució,
una manera de viure, una manera d'habitar el planeta, una manera de ser persona».

