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HORARI Despatx Parroquial:
Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40
parroquiacalaf@bisbatvic.com
www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB
L’EVANGELI DEL
DIUMENGE
El camí de Tomàs

¿Tocar per veure? ¿Veure per
creure?
I si triés el camí de creure per
veure?
Creure en l'amor, que és possible,
encara que de vegades
es faci l'esmunyedís.
Creure en el veí, que és persona,
i sent, menja, pateix riu i es baralla,
cada dia, com tu, amb les seves
raons i els seus errors.
Creure en el futur, que serà millor
com millor ho fem.
Creure en la humanitat,
capaç de grans disbarats,
però també d'enormes èxits.
Creure en la bellesa, individual,
diferent, que es surt dels cànons
i es troba en cada persona.
Creure en les ferides de Déu,
nascudes de la seva passió per
nosaltres.
I llavors veure,
amb el cor desbocat
per la sorpresa i el goig,
al Senyor nostre
i Déu nostre.
que es planta al mig,
quan menys t'ho esperes.

La fe toca les ferides
del cor de Crist, la
del cor dels nostres
germans, i les del
nostre propi cor.

DEFUNCIONS
Al Full de la setmana passada hi va
haver un descuit d’anotar una difunta.
perdoneu. La posem avui
Calaf:
13 de març: Maria Torrecillas
16 d’abril: NATIvitat SORIGUERA
VILASECA
16 d’abril: IGNACIO LÓPEZ GARCIA
En pau descansin!

NOTES del Rector:
1. CONFINAMENT I SOLEDAD. Viure sol en
aquests moments de confinament no és
cap delícia. Particularment m’agrada viure
sol en una casa, però el contacte amb les
altres persones i en les celebracions és la
meva vida. Ara em sento unit telemàticament amb moltíssimes persones tant de
les parròquies com de la família i amics.
Per tant sóc un privilegiat. Penso en les
famílies on hi ha malalts i infants, com s’ho
fan tants dies tancats? Algun dia pujo al
teulat de l’església i campanar (ens hem de
moure) contemplo el poble de Calaf sense
massa sorolls, algun cotxe per l’avinguda
de la Pau i, curiosament, algun esgarip
infantil que deu expressar la seva
inseguretat d’estar tancat per l’amenaça
d’un animalot que no veiem però no parem
de parlar-ne com si fos el dimoni. La
soledat és bona quan és lliure, però hem
de superar la llosa dels contratemps.
2. Tots busquem moments de soledat per
trobar-nos en nosaltres mateixos. És més,
els científics, investigadors, la confecció de
grans projectes, escriptors, monjos,
frares... busquen la soledat per a poder
produir amb rigor i eficàcia. La dita és: si
vols fer feina, tancat uns quants dies a
Montserrat. Moltes hores de treball,
reflexió, silenci, pregària i poca gresca. Al
Seminari teníem moltes hores d’estudi,
inclòs els diumenges; el què va passar era
que sentíem la ballarusca de la “Conxa” i
les ganes de jugar que potser no vam
aprofitar prou aquell privilegi.
3. Què ens depara el futur? Haurem de ser
entre tots a reconstruir-lo. Valgui algun
principi: Saber fer una crítica objectiva i
positiva del passat. Marcar-se objectius
prioritaris i renunciar a presses, nervis, i de
tot un volum de fites passatgeres o que no
són imprescindibles.
4. BON temps de PASQUA i millor
PRIMAVERA.!
Mn. Joan

PER PREGAR A CASA
Avui molt simple. El parenostre que canta Andrea
Bocelli amb una coral mormona. Excel·lent per
calmar les feres. Aquesta versió té els subtítols en
castellà. Hi ha altres versions.
https://www.youtube.com/watch?v=BfxQOe1TUAQ

SANT JORDI, patró de
Catalunya.
Aquests dies s’han fet viral (mai tan ben dit)
aquests versets. Aquest mateix autor te editat un
llibret prou interessant “PORS” editorial
Témenos edicions, scp.

D'avisar a Sant Jordi
Caldria parlar amb Sant Jordi
a pocs dies del seu sant,
i posar-lo al corrent
d'això que ens està passant.
Dir-li que si ve es recordi
de portar l'equipament,
que no cal una armadura
perquè el drac s'ha fet petit
i no es veu ni amb una lupa.
Avui, dia de la república
invoquem el seu esperit.
"Oh! patró de Catalunya
si véns porta'ns la vacuna
que ens alliberi per sempre
d'aquest virus maleït
que fa dies que ens fa nosa.
Vine a peu o amb montura,
de matinada o de nit,
però acaba amb la tortura,
que per culpa del Covid
no tinguem llibre ni rosa
i un Sant Jordi prou lluït".
Jaume
Invernon
i Forn
14 d'abril
del 2020

