2 d’octubre 2016

-

DIUMENGE XXVII any - C

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 5 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 EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 94,1-2.6-9
Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa,
aclamem la Roca que ens salva;
presentem-nos davant seu a lloar-lo,
aclamem-lo amb els nostres cants.
R. Tant de bo que avui sentíssiu la veu del
Senyor: «No enduriu els vostres cors».
Veniu, prosternem-nos i adorem-lo,
agenollem-nos davant el Senyor, que ens ha
creat, ell és el nostre Déu,
i nosaltres som el poble que ell pastura,
el ramat que ell mateix guia. R.
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
«No enduriu els cors com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan van posar-me a prova els vostres pares,
i em temptaren, tot i haver vist les meves
obres». R.

COMENTARI:
Les dues parts que componen
aquest salm corresponen a altres
tants moments d'una solemne acció
litúrgica.
La primera és un cant processional
adreçat a la comunitat per convidarla a entrar joiosament a la casa del
Senyor.
En la segona part s'escolta un oracle
del Senyor, que exhorta Israel a no
imitar la incredulitat i la rebel·lia dels
seus avantpassats al desert.

L'Església ens proposa de recitar
aquest salm cada matí, això no és
mera casualitat. La invitació a
l'alegre lloança del començament és
una invitació diària. L'advertiment
sever a resistir la temptació és
també una invitació positiva: Avui...
tot és possible. El passat és passat...
El mal d'ahir es va acabar. Una nova
jornada comença.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

8 d’octubre (dissabte):
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF

Dimarts 4: Francisco Gassó Casulleras.
Dimecres : Josep Jordana Sibila
Divendres 7: Rosario Perramon Capdevila.
Dissabte 8: Josep Cribillers Anguera.
Diumenge 9: Maria Jesús Ribalta Castelló.

9 d’octubre (diumenge):
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Aguilar de Segarra 8: Josep Soler Galobart.
Lluís Guarch Alert.
Pujalt 9: Josep Bru Millàs.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, dia 4 d’octubre, de 2/4 de 9 a 2/4
de 10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada .

“LA 14a. ASSEMBLEA
ORDINÀRIA DEL SÍNODE DE
BISBES i “L’ALEGRIA DE
L’AMOR”: Una experiència
personal.
Presenta: Eugeni Gay i Montserrat Rossell,
participants del Sínode.

TROBADA DE LES PARROQUIES
DE L’ALTA SEGARRA
12 D’OCTUBRE viatge a
QUERALT
-

-

PELEGRINATGE DIOCESÀ A
MONTSERRAT
-Inici del pelegrinatge a les 11 del matí amb la
celebració de la Missa conventual, presidida pel
nostre bisbe Roma. Salutació del Pare Abat.
-Es preveu dinar a 2/4 de 2 : a) Pícnic -portar-se
el dinar; b) "Restaurant de Montserrat" preu
20’00 €
-Comiat a la Mare de Déu, a les 4 de la tarda,a la
Basílica.
Qüestions practiques:
- LA INSCRIPCIÓ S’ACABÀ EL 30 de setembre
- PER A MÉS INFORMACIÓ, AL DESPATX
PARROQUIAL DE CALAF.

-

Sortida: 9 del matí de Calaf (Pl. Dels
Arbres), si convé es recollirà a Els Prats
de Rei i a Sant Martí a ¾ de 9.
A les 11, missa a Queralt.
A continuació, explicació, per part del
Mn. Ramon Barniol (capellà-custodi del
santuari), del centenari de la coronació
de Mare de Déu.
A 2/4 de 2 o a les 2, dinar a cal Marçalet
de l'Espunyola.
A les 5 o 2/4 de 6, visita a l'església
romànica d'Olius (cripta i cementiri
modernista), amb explicació per part del
rector, Mn. Lluís Prat.
PREU, tot comprès, 35’00 €

APUNTEU-VOS COM MÉS AVIAT
MILLOR a les hores de despatx
parroquial. Dia límit per a la
inscripció: divendres 7 d’octubre.

CATEQUESI
La catequesi pels de segon any d’infants,
començarà dimarts dia 11.
Mentre farem reunió de catequistes i
organitzarem els grups de catequesi.

APORTACIÓ, Jesús Renau, web Catalunya Religió
El drama dels que fugen de la guerra desvetlla la nostra impotència. Tots hem vist les imatges
terribles de les bombes i les cases desfetes, les multituds que abandonen la seva terra i
malviuen, les barques plenes, els naufragis, les cues, els campaments, les barreres, les policies,
les fronteres hermètiques, l’augment de les extremes dretes i racismes i les inacabables
discussions dels governants que lliguen interessos, defensen constitucions i després de tantes
hores acaben decidint en contra dels principis cívics de l’Europa humanitària i gelosa de la seva
cultura. Ens sentim impotents.
Què, doncs? Repleguem-nos cap a les barreres i les tanques interiors, refugiem-nos en
determinats esports, en els nostres problemes, i deixem de pensar en el que està passant?
Per molt que ens repleguem i fugim de la pròpia consciència, si som sincers, sabem que en el
fons portem una tensió, un neguit i un fracàs. Podem evadir-nos, però no podem destruir la
veritat del que és just, injust i terrible.
En aquesta situació els “petits signes” poden ser el recurs per anar superant la impotència.
Deixem els gran programes que han de defensar tants interessos contradictoris. Nosaltres,
ciutadans normals i corrents, tenim poc marge d’actuació. Sabem, però, que els “petits signes”
de vegades van creixent i es van fent grans.
Signes informatius, signes de suport, signes de presència, signes de pregària, signes de silenci,
signes de trobar-nos en un mateix lloc de forma periòdica, signes...
Ens diran alguns: “Això no serveix per a res!” Que ho diguin; potser tenen raó... o potser no.
Depèn de nosaltres.

