23 d’agost del 2020
Diumenge XXI durant l’any - A

HORARI Despatx Parroquial:
Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40
parroquiacalaf@bisbatvic.org
www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
La majoria de la gent que va coincidir amb Jesús no va reconèixer en la seva persona el
Messies promès a Israel. Pensaven que continuava el ministeri de Joan Baptista o
d’algun dels profetes.
Els signes que feia o la seva
predicació no eren proves
suficients per veure en Ell
quelcom diferent dels seus
predecessors. Jesús volia
saber si almenys els seus
deixebles s’havien adonat de
qui era. Malgrat el tracte
quotidià que tenien amb Ell,
creure que era el Fill de Déu no
era una conclusió lògica a la
que podien arribar amb
l’enteniment. Només l’Esperit
Sant, enviat pel Pare, podia
revelar la seva autèntica
naturalesa. I ho va fer a través de Pere, com abans havia succeït amb Joan Baptista.
Tanmateix, no es tractava d’una idea que s’havia d’explicar a altres perquè l’assumissin
com a pròpia sense copsar el seu significat profund. D’aquí el secret messiànic. La fe en
Jesucrist no es pot reduir a l’acceptació d’una doctrina. És una revelació de l’Esperit que
ens permet comprendre un misteri inaccessible per a la ment humana.
.(Missa Cada Dia)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

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).

Dissabte 22: Família Colell Solà.
Mn. Josep Sabaté.
Diumenge 23: Família Oller Vidal.
Rosa Cortadellas Forn. Teresa Torra
i Miquel Garcia.
Dissabte 29: Família Caellas Fargas
Diumenge 30: Mn. Josep Sabaté

29 d’agost (dissabte)
2/4 de 12: CALAF
30 d’agost (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: L’ASTOR (festa)

Aguilar 23: Maria Lourdes Muns Abadal.
Honori Pla Alloza. Eulàlia Duocastella Pla.
Pujalt 23 : Abda Pérez de Viñaspre Taché
Conill 30: Agustí Creus i Família Carulla
Badal

BAPTISMES

DEFUNCIONS

El dissabte dia 15 d’agost, van rebre els
sagrament del baptisme:
Calaf: ANDREA LÁZARO FERRAN.

- Calaf: El dia 19 d’agost vam pregar per
l’etern descans de MARIA ALONSO
CARRASCO, de 86 d’edat.

Segur (Pereres): JAN MARTÍNEZ
REQUESENS.

FUNERALS

Enhorabona i llarga vida!

PROGRAMACIÓ:
•

•
•
•
•
•

•

•

Divendres 28: Reunió de pares i infants
de Comunió a les 8 de la tarda, a
l’església parroquial.
Dissabte 29: Comunió a Conill.
Diumenge 30: Comunions a Calaf
Diumenge 30: a la 1, missa a l’ASTOR
amb motiu de la festa major.
Diumenge 6, Celebració de la missa,
festa major de Calaf.
Dilluns 7, a les 12, missa pels difunts
de la parròquia, amb intenció especial
pels difunts que moriren en temps de
confinament.
Dissabte 12 de setembre: a les 8 del
vespre: El Sr. Bisbe, durant la
celebració de la missa, administrarà el
sagrament de la CONFIRMACIÓ a 4
joves de les nostres comunitats.
Diumenge 13: a 2/4 de 12, Comunions

- Pujalt: El dia 9 d’agost per URBANO
PLANA PICÓ, que morí el dia 6 d’abril, a
l’edat de 82 anys.
En pau descansin!

COL·LECTES-Aportacions
CALAF: Col·lectes 362,81€ / Full 38,00€
Caixeta Caritas 50,00€ / Llantions 130,00€
SANT MARTÍ: Col·lectes 82,49€

Les Parròquies seguim treballant per
tothom. Ens hi ajudes?
Per a Caritas: Caixabank
ES14 2100 0110 7102 0024 6488
Pel manteniment de les parròquies:
Caixabank ES34 2100 0110 7102 0012 5557
BBVA ES17 0182 3566 3802 0174 7719
També entrant a
www.parroquies.bisbatvic.org, omplir el
formulari. Gràcies.

GRÀCIES, PERE CASALDÀLIGA. Profeta de l’esperança (I)
El bisbe claretià Pere Casaldàliga ha deixat una extensa bibliografia, a base de cartes, poemes,
pregàries i dietaris que desgranen el seu pensament social i eclesial. Avui altres dies oferirem
una petita mostra.
Diàleg amb els laics. Som rabiosament clericalistes, jeràrquics; ens enganyem amb una
sorprenent facilitat pel que fa a les nostres benèvoles concessions. ¿Què més volen ‘ells’? Som
nosaltres, els bisbes, i en part també els ‘pares’, els que la sabem llarga... És difícil fer-se a la
idea viscuda que el carisma del servei reclama una actitud real d’escolta i de diàleg i de caminar
de costat.
Esperança. “És Quaresma. La Pasqua arriba de nou, dura i gloriosa. Cal ser pobre, impotent.
Cal esperar contra tota esperança. Si bé no és gens fàcil compaginar les urgents exigències de la
supervivència d’aquest poble meu amb la veritat o el miratge de l’esperança que portem a dins
d’una ‘fe’ tradicionalment considerada cristiana. La radicalitat no es controla com aquell qui res. I
l’amor és radical.
Fe. “Déu és bo, més del que pensem o creiem, més del que diuen les nostres interpretacions de
la Bíblia i de la Moral. (...) És necessari reobrir sempre l’horitzó de la confiança i refermar cada
dia la fe en aquest amor esplèndid en Déu. Ens acostumem fàcilment a mesurar el cor de Déu
per les estretors del nostre cor humà”.

