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Diumenge XXXIII – 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

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Cada ésser humà és únic i
irrepetible. Tots tenim idèntica
dignitat,
però
diferents
capacitats, qualitats i carismes.
Sovint en fem motiu d’enveja,
perquè voldríem ser com és
l’altre i no estem conformes
amb el que som i tenim.
Podríem
gestionar
millor
aquest sentiment tòxic si
reconeguéssim que Déu ens ha
volgut fer a cadascú tal i com
som.
El fruit que Déu espera de cadascú és
proporcional a les capacitats que ens ha volgut
donar. Per això és absurd fomentar un clima de
competitivitat. El que Déu vol de nosaltres és que
aprenguem a col·laborar.
Déu no ens imposa cap llistó a superar, però no
tolera la nostra passivitat. Aquest és el pecat del
que havia rebut un milió i el va amagar sense ferlo treballar.
Exercitar les capacitats que Déu ens ha donat ens
fa créixer com a persones i ens faculta per
administrar béns més grans. Tanmateix, fixemnos que l’autèntic premi que ens ofereix no és un
augment de poder, sinó entrar a casa seva per tal
de celebrar-ho.
La veritable meta de la vida humana no és l’auto
superació sinó la participació en la intimitat
divina.

CELEBRACIONS
25 de novembre (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 vespre: CALAF
26 de novembre (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

L’EVANGELI
PRACTICAT,
T’OBRE EL GOIG
DEL BÉ.
L’evangeli
amagat, et tanca
en la foscor del
no res.

INTENCIONS de MISSES
CALAF: Dissabte 25: Joan Villalba
Casanovas. Eulàlia Mensa i Ramon
Suárez. Vicenç Martí Claramunt.
Diumenge 26: Miquel Escolà i Maria
Torra. Maria Estany Albareda (1r. Ani.)
Aguilar 26: Eulàlia Duocastella Pla

BAPTISME
Sant Martí: Dissabte 11 de novembre vam
batejar el nen MARTÍ ESPELT ADOSIS.
Enhorabona!

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta Germanor 177,90€
Sant Martí: Col·lecta Germanor 38,57€
Col·lectes 72,83€/ Domund 23,50€
Donatius 90,00€
Pujalt: Col·lectes 171,00€/ Full 71,00€
Domund 108,00€

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 21 i 28 de novembre
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”LA LITÚRGIA AL SERVEI DE
LA VIVÈNCIA ECLESIAL DE LA
FE”
A càrrec de Joan Torra, teòleg

EL FET DEL SOFRIMENT (I)
El sofriment, el dolor, la malaltia, apareixen en un moment o altra de la vida. L'home és dèbil.
Certament que hi ha moltes classes de dolor, de malaltia. Dolor físic i dolor moral, que pot
comportar fins i tot una gran tensió interior insuportable. Hi ha decepcions per accidents,
malalties, catàstrofes naturals etc, . Però és veritat que el dolor també comporta xarxes de
solidaritat, de mútua ajuda, de superació de barreres que separen els homes.
Davant del sofriment, en principi vivim una rebel·lió interior, de recerca de resposta. Per què
ens ha hagut de passar? Que hem fet? És la gran pregunta del per què?
La pregunta arriba a la dimensió de la fe. Sovint hem sentit: si Déu és bo per què permet el
dolor? Ens preguntem si hem merescut algun càstig de Déu: perquè Déu ens ha castigat? Perquè
ho permet? Per què si és bo no ho evita? Preguntes profundes que són difícils de respondre.
Aquí hi ha el gran problema del mal, difícil
de respondre des de la reflexió natural i
des
d'una
mentalitat
pragmàtica,
hedonista, racionalista.
Certament que hi ha sofriments dels
quals els homes en són els únics
responsables: les guerres, la fam, les
violències físiques i morals, etc. Aquí hi
ha en joc la llibertat que provoca
irresponsables dolors i sofriments;
també els grans valors humans que són
trepitjats per l'egoisme, la irresponsabilitat, la manca de vida interior que faci entendre el
mal que es fa i les seves conseqüències. L'egoisme humà no té límits. Estem davant del dolor
i sofriment provocats per la llibertat humana i de la pregunta del perquè Déu no evita
aquestes accions. Un sofriment i dolor evitables però que cada vegada és més present en la
societat humana. Aquí és on des de la perspectiva cristiana hauríem de parlar d'estructures de
mal, de pecat.
Però també hi ha el fet que d'entendre que la sensibilitat davant del dolor dels altres pot
relativitzar el propi, pot fer-nos més forts, descobrir mals que teníem oblidats. La resposta i
acceptació d'un malalt davant del seu sofriment i sentit que dóna a la seva malaltia, l'impacte
del dolor que molts pateixen en el tercer món, ha provocat com a resposta, en algunes persones,
l'entrega incondicional als altres com una actitud de servei altruista.
Ens oblidem que som mortals. Els patiment és condició inherent a la persona humana,
conseqüència del seu creixement i del seu destí. El sofriment no s'ha de suportar passivament,
cal lluitar contra ell, però apareix en un moment o altra de la vida humana; ens recorda quelcom
que no valem pensar: som mortals.
(Reflexions d’una conferència pastoral de la salut)

