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DIUMENGE IV de PASQUA – any B

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Quina prova d’amor, Pare!
A nosaltres,
pecadors i febles,
que res no podem afegir a la teva glòria,
ens has enviat el teu Fill
que ha donat la vida per nosaltres
i ens ha associat a ell
de manera que ara ens tens per fills teus.
Hem estat concebuts, creats de nou,
però encara no s’ha manifestat com serem.
Estem en gestació, un procés delicat
perquè es desenvolupin en nosaltres
totes les llavors que han de germinar
fins que et puguem veure cara a cara
i parlar el teu mateix llenguatge,
que és el de l’amor.
Som ovelles del ramat de Jesús,
però som molt més que això:
som fills en el Fill.
Escoltar la seva veu
i seguir-lo allà on es dugui
és el camí que ens porta fins a tu, Pare.
(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS

Donar la vida és
estimar amb
predilecció cadascuna
de les ovelles, encara
que no ho sàpiguen.

La celebració de la missa dels dies feiners
és a 2/4 de 8 de la tarda.
28 d’abril (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF
29 d’abril (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
1 de maig (dimarts)
12, Ermita de Sant Sebastià

INTENCIONS de MISSES
Dijous 26: Pere Junyent Montserrat.
Divendres 27: Família Graells Castellà.
Dissabte 28: Ramon Martínez
Fernández. Pere Vendrell Montalà.
Diumenge 29: Família Oller Vidal.
Joan Marbà Tristany. .
Pujalt 29: Ramon Sisteró i família.

SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Alguns detalls més sobre el servei de priores
de Sant Martí. Malgrat donar un extensa
explicació d’aquest servei a Sant Martí,
aleshores t’adones que oblides persones a qui
també cal agrair la tasca feta fins ara. Per tant
fem constar i agrair la dedicació que han
prestat junt amb la Roser, les Sres. Isabel
Caparrós i la Isabel Urrea, com a d’altres
persones anònimes. I no ens descuidem de
feina ben feta, quan és el moment, a la capella
de Sant Valentí. A tothom, moltes gràcies.

ALLÒ QUE PERD
L’ESGLÉSIA SENSE
ELS POBRES.
Però, si preguntem que perd l'Església sense
els pobres, la resposta ha d'ésser: sense els
pobres ho perd pràcticament tot .

DEFUNCIÓ - Funeral:

Perd la seva universalitat i es converteix en
una Església d'elit, en Església de minories.

Calaf: El dia 16 d’abril vam pregar per l’etern
descans de PERE JUNYENT MONTSERRAT,
de 84 anys d’edat.
Que en pau descansi.

Perd el sentit de la història i la seva funció de
ferment del món i roman així al marge de la
marxa dels homes i dones del nostre temps,
com un gueto o reserva etnològica.

BAPTISME
Calaf: El dia 15 d’abril va rebre el baptisme la
nena AURA ANDREU BRAOJOS.
Enhorabona!

COL·LECTES i donatius
Calaf: Celebracions 50,00€
Col·lectes 143,00€
Aguilar: Col·lectes 451,93€
Mans Unides 28,70€ / Seminari 23,30€
Subscripcions full 25,00€
Sant Martí: Subscripcions full 25,00€

RECAPTE D’ALIMENTS
El Casal de Calaf, amb motiu de la
representació de l’obra “L’inspector” va fer una
recollida d’aliments per donar-los al banc
d’aliments del nostre poble. Es van recollir uns
180 quilos d’aliments. Tant l’Ajuntament com
Caritas parroquial, que administren el banc
d’aliments del poble, agraeixen aquesta
aportació pel rebost solidari.
També aplaudim l’actuació dels artistes
nostrats que amb tant d’èxit van representar
l’obra teatral. Moltes gràcies.

Perd la força de l'encarnació en el món, de
l'arrelament en la realitat concreta i dolorosa
de les majories que sofreixen, perquè
solament elles senten i viuen el drama del
món, reduint-se a una Església perduda en
l'atmosfera enrarida d'un espiritualisme
desencarnat.
Perd la vigoria de la seva unitat (¿que és una
Església que no té en els seus pobres un dels
epicentres de la seva unitat al voltant del
centre permanent que és Jesucrist?), de la
seva santedat (¿com es pot entrar al Regne
passant de llarg davant les multituds caigudes
pels camins del món?), de la seva catolicitat
(¿com pot ésser l'Església dels apòstols sense
viure el seu model de vida, com ens ho
descriuen els Fets dels Apòstols amb les
paraules "tot era comú" i "no hi havia pobres
entre ells"?).
Finalment, sense
els pobres l'Església perd el seu
Senyor, el qual
s'identifica amb
ells i els constituí
jutges definitius del món, i que el salvaran
sense voler, malgrat ells mateixos perquè no
sabrien dir el preu del servei que han fet. Són
paraules del gran cristià que fou Georges
Bernanos .
Mons. Moacyr Grechi

