17 de març del 2019

-

DIUMENGE II, Quaresma C

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

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
La vivència del Tabor
Seguint l'exemple de Moisès i Elies, pugeu a la muntanya, a l'encontre de Déu, el
vostre Pare. M'hi convideu, també, a pujar. És costeruda, Senyor, la pujada: deixar
el que estic fent, la feina, la gent, les preocupacions que m'angoixen i em destaroten
la vida. Deixar tot això em fa mandra.
Vós aneu al davant, ben decidit. Quants cops us he dit que no, he torna! enrere,
m'he assegut al pla, tot sol, per descansar i dormir. Però avui sí, avui he pujat amb
vós, fins el cim.
Trobar-vos amb el Pare, entrar en diàleg amb ell, en íntima comunió... us ha omplert
de joia, de pau, de vida, esclatant i resplendint la seva glòria.
Jo m'he endormiscat de
cansament, però de sobte,
com sovint em passa, us he
sentit al meu costal, he
experimental que sou el Fill
estima! del Pare.
Quina joia, quina pau, quina
plenitud de vida m'heu
comunicat. Tot jo m'he sentit
transfigurat, i us he demanat
que
aquesta
vivència
perdurés per sempre en mi.
Per resposta m'heu dit: ara baixem a la feina de cada dia, Amb la gent que tensa
prop, amb els problemes que t'aclaparen i pensa que portes dins la força de l'Esperit
que hem trobat dalt del cim. Ell et farà caminar per dur als altres pau, joia i vida.
(Pregàries de tot l’any )

CELEBRACIONS

QUARESMA 2019

23 de març (dissabte)
8 vespre: CALAF (missa amb
participació de la catequesi)

•

24 de març (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
5 tarda: SANT PERE DE L’ARÇ

•

En les misses de dies
feiners, res de Vespres
en començar la
celebració de la missa.
Els divendres de
durant la Quaresma,
VIA CRUCIS (camí de
la creu) mitja hora abans de la missa,
a 2/4 de 7 (6.30), a la cripta de Santa
Calamanda.

INTENCIONS MISSES
Dimarts 19: Josep Serra Pasqual. Josep Pou
Farrés. Josep Jordana Sibila.
Dimecres 20: Josep i Josefa Giribet Domingo.
Josep Maria Miquel Lladó.
Dijous 21: Acció de gràcies a St. Antoni.
Dissabte 23: Pere Alsina Centellas.
Diumenge 24: Josep Vila. Maria Teresa
Huguet. Família Farrés Gilibets. Família Riu
Gilibets. Antonio Besora Freixes. Josep
i Jordi Planell.
Aguilar 24: Francesc Comellas i Maria
Santamans.
Sant Martí 24: Antonio Sarri Miserachs (1r.ani)

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
La Bona Nova,
testimoni de simplicitat i coratge
Dimarts vinent, de 8 a 9 del vespre. Locals
parroquials de Santa Maria d’Igualada.

Dimarts dia 19 de març: “Una
política des de l’humanisme
cristià”
A càrrec de
humanista.

Joan

Rigol

Roig,

Conill 24: Xavier de Solà Pereta.

DEFUNCIONS - Funerals
VISITA PASTORAL

Vam pregar per l’etern descans:

- Dia 24 de març (diumenge) a les 13 h. del
migdia, SANT MARTÍ SESGUEIOLES.
Acollint Segur, La
Guàrdia i tothom
que vulgui.

Sant Martí: El dia 11 de març vam pregar per
l’etern descans de GLÒRIA MARTÍ ENRICH,
de 63 anys d’edat.

- Dia 24 de març
(diumenge) a les 5
de la tarda, SANT
PERE DE L’ARÇ. Acollint tot el municipi de
Calonge de Segarra (Aleny, Dusfort,
Enfesta, Mirambell)

Calaf: El dia 12 de març vam pregar per l’etern
descans de DOMINGO MÉNDEZ VÉLEZ, de
87 anys d’edat.

Pujalt: El dia 11 de març vam pregar per
l’etern descans de SALVADOR BOSCH
CASTELLÀ, de 87 anys d’edat.

Que en pau descansin

“El problema de la societat actual no és la mentida
sinó l’ambigüitat”
L’Església Catòlica tampoc ha quedat al marge del debat sobre la post-veritat i les fake
news. El papa Francesc, en el missatge que va pronunciar a la Jornada Mundial de les
Comunicacions Socials, va alertar en el sentit que “ningú pot eximir-se de la responsabilitat de fer front a aquestes falsedats” i va recordar que “el millor antídot contra les
falsedats no són les estratègies, sinó les persones”.
Mn. Armand Puig (teòleg) ens defineix breument que l’ambigüitat és més perillosa que la
mentida. Per exemple, en quants anuncis les persones que hi apareixen no saps si són
homes o dones? Es busca expressament que no hi hagi una definició clara. Sí, aquest joc
ens pot portar a conseqüències greus perquè el pacte que en principi hem fets tots, els uns vers
els altres, és que serem sincers. Aquest és un pacte que pertany a la nissaga humana. En el
capítol 3 del Gènesis ja assistim a una cerimònia de l’ambigüitat. En aquest fragment la serp diu:
“Déu sap que, si un dia en mengeu (es refereix al fruit de l’arbre), se us obriran els ulls i sereu
com déus: coneixereu el Bé i el Mal”. La serp, però, no explica la resta de conseqüències. Un
altre exemple. Durant la guerra d’Iraq vam veure bombardejos. Les imatges no eren falsificades,
però eren ambigües. Ens van projectar una escenificació de la guerra –pantalles negres i coets
verds–, però no la guerra que es vivia als carrers de Bagdad. En resum, l’ambigüitat és la gran
manifestació de la crisi de la veritat en el món d’avui. (…)

