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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Gràcies Jesús per tots els anys
que vas conviure amb
nosaltres, en l’anonimat de
Natzaret o bé davant les
multituds.
Gràcies per ensenyar-nos a
través de la teva Paraula, i
també del teu exemple, com
ens hem de comportar per ser
veritablement humans.
Has esdevingut un model per a
creients i no creients.
Gràcies per haver donat la teva
vida per nosaltres a la creu.
Gràcies per omplir de sentit un
patiment que ens esclavitza.
Ens alegrem per la teva victòria sobre la
mort en la resurrecció, encara que no
siguem capaços d’entendre-la del tot.
Ens desconcerta saber que estàs viu, però,
alhora, ens omple d’alegria i d’esperança.
I estem joiosos i entusiasmats en saber que
has tornat amb el teu Pare, però sense
abandonar-nos.
Ens has promès l’Esperit, prepara els
nostres cors per rebre’l, perquè així puguem
ser testimonis del teu amor arreu del món.
(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

8 de juny (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF

Dijous 6: Francisco Gassó Casulleras.
Dissabte 8: Família Fitó Parés. Família Morera
Castellà.
Diumenge 9: Antònia Serra Cortadellas. Isidre
Bonastre Lladó (2n. Aniversari). Teresa Vendrell,
Miquel Nadal i família.

9 de juny (diumenge)
10: LA GUÀRDIA
PILOSA
10: CONILL, NO MISSA
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Conill 9: Carme Pla Trullàs
Sant Martí 9: Santi Torrens Villorbina (1r. Aniversari).
Josep Villorbina Coromines.

PROCLAMA MATRIMONIAL
Han decidit contreure matrimoni Antoni Haro
Sampera, veí de Els Prats de Rei amb Gemma
Cots Puig, veïna de Calaf.

Durant un temps, el dilluns (si no és
festiu), NO HI HAURÀ CELEBRACIÓ DE
MISSA A LA TARDA.

COMBREGUEN PER PRIMERA
VEGADA
Aquest diumenge, 2 de juny, un grup de 9
infants de la parròquia de Sant Jaume de
Calaf, participaran per primera vegada del do
de l’eucaristia. És Pasqua i en donem gràcies.
Us convidem a entendre que rebre un
sagrament no és un final sinó és a partir
d’haver-lo rebut que cal gaudir-lo, sovintejarlo i comunicar-ne la seva gràcia.
Aquests infants són: Àlex Farrés Barbu.
Carla Herraiz Vigara. Cesc Ripoll Salsench.
Eizan Serrano Lechado. Ingrid Suñé Campo.
Jordi Solsona Bonastre. Júlia Sellés Giralt.
Laia Belando Vila. Martí Colom Tello.

EL PAPA FRANCESC, TESTIMONI D’HUMILITAT
Sovint ens mostren imatges insòlites del papa Francesc. Una d’aquestes imatges fou la del papa
agenollat a terra, donant un petó als peus dels quatre líders polítics de Sudan del Sud. Un gest mai
vist. Malgrat a la celebració litúrgica del Dijous Sant el veiem agenollat davant de 12 presos d’una
presó romana. Però ara és en una recepció oficial. Segur que no va ser una acció improvisada del
papa, sinó una acció molt pensada. I, sobretot, acompanyada de la paraula.
El papa Francesc va convidar, fet inaudit, a la seva residència
de Santa Marta, a un recés de dos dies (el dimecres i dijous,
10 i 11 d’abril) les màximes autoritats civils i religioses del
Sudan del Sud, seguint una proposta feta per l’arquebisbe
anglicà de Canterbury, Justin Welby. Per tant, ens trobem
amb un encontre ecumènic i diplomàtic, entre la reflexió, la
pregària i la recerca de la reconciliació i la pau, i amb un
esperit de respecte i de confiança. En el seu discurs, al final
del recés de dos dies, el papa va dir que “els meus
pensaments es dirigeixen principalment a les persones que
han perdut els seus éssers més estimats i les seves llars, a
les famílies que s’han separat i mai més s’han tornat a trobar,
a tots els nens i ancians, a les dones i homes que sofreixen
terriblement a causa dels conflictes i la violència que sembra
la mort, la fam, el dolor i les llàgrimes”. Amb tot, el papa va
afirmar que “mai em cansaré de repetir que la pau és possible!” Tot desitjant que tothom “sàpiga
acollir la més alta vocació de ser artesà de la pau, en un esperit de fraternitat i solidaritat amb cada
membre del nostre poble, amb un esperit noble, recte, ferm i valent en la recerca de la pau, a través
del diàleg, la negociació i el perdó”. I encara va manifestar el desig que “tothom sàpiga acollir la
més alta vocació de ser artesà de la pau”.
Diuen que el papa, després d’aquest gest d’agenollar-se i de besar-los-hi els peus al president de
Sudan del Sud, Salva Kiir, i a quatre dels seus vicepresidents, els hi va dir que a partir d’ara
discutissin, però que no ho fessin mai més davant de la gent sinó al seu despatx.
Caldria aplicar-ho a casa, també (extret de Foc Nou).

