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21 de juny del 2020
Diumenge XII durant l’any - A

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
La por és una de les malalties que
afecten l’ésser humà. En principi
és quelcom positiu. Ens allunya
dels perills. Fa que siguem més
curosos en situacions de risc. Si
no tinguéssim mai por, seríem uns
temeraris. En canvi els valents no
són els que no tenen mai por, sinó
els qui la superen.
L’evangeli ens convida a assumir
aquesta mena de coratge. No ens
presenta un món idíl·lic sense
dificultats. El missatge de Jesús és
molt realista. No es deixa portar per la ingenuïtat. És
conscient de les contrarietats de la vida i de les
dificultats que comporta el seu seguiment
Ara bé, quan ens sentim estimats, tot sembla
diferent. Del nostre interior brolla una seguretat que
ens dona força per tirar endavant. Podem afrontar
malalties, contratemps i desenganys d’una altra
manera.
I, com a cristians, la certesa que Déu ens
acompanya ens infon serenitat. Així ho van viure els
deixebles. Enmig de persecucions es van mantenir
ferms. No es van deixar endur per la por. (Missa

Déu, que no vol cap
martiri, plora per
les nostres
crueltats.
Estimant, eixuguem
també les llàgrimes
de Déu.

Dominical)

CELEBRACIONS
Calaf: de dimarts a divendres a 2/4 de 8 de la
tarda, a la Cripta de Santa Calamanda.
(excepte quan hi ha un funeral). Dimecres 24,
a les 11 del matí.

27 de juny (dissabte)
8: CALAF
28 de juny (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dimarts 23: Mn. Josep Sabaté.
Dimecres 24: Joan Marbà Tristany.
Divendres 26: Teresita Queralt.
Dissabte 27: Mn. Josep Sabaté.
Diumenge 28: Pere Giralt Suñé.
Pujalt 28: Mn. Josep Sabaté.
Aguilar 28: Pau Camp Pla.

DEFUNCIONS – Funerals
Vam pregar per l’etern descans.
Aguilar: El dia 15 per ENCARNACIÓ
ESTRUCH POU, de 90 anys d’edat. Descansi
en pau!.
Calaf: El dia 19, funeral per MARIBEL
SÁNCHEZ BLANES, de 54 anys d’edat i que
morí el 22 d’abril.
En pau descansin!

COL·LECTES-Aportacions
Calaf: Col·lecta Càritas 316,51€
Donatiu Càritas: 200,00€
Altres donatius: 100,00€
Conill: Donatiu 100,00€

CAMPANYA
ECONÒMICA
Al Full Diocesà del 7 de juny, explicava la
Campanya de donatius per les necessitats de
les parròquies amb el lema: Les Parròquies
seguim treballant per tothom. Ens hi
ajudes?
Aquesta campanya ens proposa que els fidels
adoptin el sistema de donatius a través de
subscripcions periòdiques. Dues formes:
1.- Ingrés als comptes corrents de la
parròquia que sovint indiquem. Si aquests
donants ho donen a conèixer a la parròquia,
se’ls facilitarà el document per a la
desgravació IRPF.
2.- Entrant a www.parroquies.bisbatvic.org,
omplir el formulari o informeu-vos al despatx
de la parròquia. En aquest cas el document
de desgravació és automàtic.

Fer un donatiu a l’Església ara
desgrava molt més.
Dins de les accions aprovades per la crisi del
coronavirus, el Govern ha augmentat les
desgravacions a l’IRPF dels donatius que es
fan a la teva Parròquia, amb unes deduccions
de fins al 80 % per a imports inferiors als
150€, i un 40 % a partir d’aquesta quantitat.

LA SOLEDAD EN UNA SOCIETAT COMUNICATIVA
La imatge d’un grup de persones al voltant d’una taula per fer un àpat, però totes elles en silenci
mentrestant miren els telèfons mòbils sense dir-se res entre elles, es va convertint amb una
realitat.
Es pot viure sol enmig d’una multitud? Certament que sí, encara que per diferents raons. Però
ara s’hi afegeix aquesta facilitat de tele comunicar-se amb qui sigui, allà on sigui i quan sigui. Té
la seva part positiva, ho hem experimentat en temps de pandèmia.
La soledat com a fenomen humà és una realitat de la societat moderna degut a la preponderància de l’individualisme sobre la col·lectivitat. Per això et pots trobar sol al mig d’una gran
multitud. Hem d’estimar i valorar la nostra societat però també podem ser-hi per un cap per a
millorar-la.
En què constatem que ens porta a la soledat?
- La pèrdua de la capacitat de conversar. Sovint diem que no tenim temps per escoltar i
parlar.
- La comunicació com instrument de divisió. Els debats es converteixen enfrontaments i
baralles.
- Relacions virtuals no pas reals. Preferim l’anonimat, respostes a distància o mostrant la
part més maca de les persones i no l’autèntica.
- Esclavitud del “like” (m’agrada o no m’agrada). La pressió d’acumular prestigi.
Quan Jesús guareix al sort mut, diu: “Efatà” (Obre’t), L’actuació de Jesús vers aquell home que
viu la incomunicació total és fer-lo retornar a la realitat i establir nous camins i amics.

