23 de setembre de 2018
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DIUMENGE XXV de l’any litúrgic

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 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 53,3-4.5.6 i 8

Déu poderós, feu-me justícia,
salveu-me, pel vostre nom.
Escolteu la meva súplica,
escolteu les meves paraules.

COMENTARI
+ Aquesta breu pregària és una súplica
per a demanar la protecció divina enmig
de l'opressió (v. 5).

El Senyor fa costat als meus
defensors.

+ La petició va acompanyada d'una
professió de fe i de confiança en el
Senyor, que és el "suport" i el defensor
dels seus fidels (v. 6).

Mireu com s'aixequen contra mi,
amb quina violència em volen la mort.
No pensen en Déu.
Però és Déu qui m'ajuda,
i fa costat als meus defensors.
De tot cor oferiré sacrificis,
us lloaré, Senyor, perquè sou bo.

+ El salmista conclou amb la promesa
d'oferir un sacrifici d'acció de gràcies i de
testimoniar públicament la bondat del
Senyor (v. 8)
La victòria del bé està assegurada. Qui
prega en aquest salm, sap que serà
escoltat, i anuncia que "donarà gràcies":
"He vist els meus enemics humiliats."
Sense orgull, sense pretensió, el cristià
hauria de tenir una mentalitat de
vencedor... La seguretat de la victòria
final de Déu, lluny d'immobilitzar, hauria
de donar coratge al cristià per al seu
combat de cada dia.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

29 de setembre (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 vespre: CALAF

Dimarts 25: Josep Solà i Anna Suárez.
Dissabte 29: Encarna Sánchez Jiménez.
Gabriel Martí Casamitjana. Toni Villalba
Colom.
Diumenge 30: Ramon Sala Coy. Miquel
Escolà i Maria Torra. Simón Closa
Calderer.

30 de setembre (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
1: ALENY (per error ho vam posar la
setmana passada, és el dia 30)

Sant Martí 30: Antonio Torres Cabello.
Aleny 30: Família Nadal Feliu.
Miquel Raurich i família.

CATEQUESI, inscripcions
Dies d’inscripcions per a
totes des edats:
26 de setembre (matí,
de 11 a 13).
28 de setembre (tarda
de 4 a 7).
29 de setembre (matí de
11 a 13.

COL·LECTES i donatius
Conill: Col·lectes 92,20€

TROBADA DE LES PARRÒQUIES DE
L’ALTA SEGARRA
12 D’OCTUBRE viatge a OSONA
Enguany visitarem el monestir de Sant Pere
de Casserres (OSONA). Important monument
romànic amb una magnífica panoràmica
sobre el pantà de Sau. A la tarda assistirem a
la inauguració de l’estrena una obra “Oratori
DIÀLEG PATRIARCAL”, a la catedral de Vic.
(Obra escrita per Mn. Josep Ruaix i musicada
per Mns. Valentí Miserachs) a la catedral de
Vic i amb la participació de les corals dels
pobles de l’Alta Segarra (Calaf, Els Prats de
Rei i Sant Martí Sesgueioles).
Proposem aquest programa:
Sortida:
- A ¾ de 9 del matí, d’Els Prats de Rei i si hi
ha un grup, també de Sant Martí a ¾ de 9.
- 9, davant el Casal de Calaf.
- Visita Monestir de Sant Pere de Casserres (hi
ha bar i lavabos a l’entrada)
- A 2/4 d’una, missa a l’església de Tavèrnoles.
- A les 2, dinar al Seminari de Vic.
- A la tarda, visita lliure a Vic.
- A les 6, concert a la Catedral.
- A 2/4 de 9, arribada a Calaf.
- PREUS, tot comprès (viatge, visites guiades i
dinar i entrada al concert), 45’00 €. Si no
s’assisteix al concert, són 35 €

APUNTEU-VOS COM MÉS AVIAT
MILLOR a les hores de despatx
parroquial. Dia límit per a la
inscripció: el matí del dissabte 6
d’octubre.

ELS RICS CORRUPTES I ELS
POBRES EXIGENTS (resum de Josep Escós)
De vegades algú us truca a la porta demanant-vos
caritat. Us podeu trobar amb persones molt exigents.
Reclamen una mica més i a voltes intenten fer-vos
culpables de no haver-los ajudat prou, es fan pesats.
Quan són fora et preguntes si eren pobres de veritat o si
t’estaven enganyant. Doncs sí, són pobres de veritat,
encara que són corruptes. Han perdut la vergonya de
demanar i s’han tornat exigents.
No és gens fàcil la resposta que se’ls hauria de donar
perquè caldria que no es degradessin encara més. Si els
engegues a dida quedes amb “l’ai al cor” perquè
possiblement hauran acabat insultant-te. Aquests són
els pobres corruptes.
Qui més qui menys, a tots ens han enredat algun dia.
Però això no és res comparat amb els rics corruptes.
Aquests, normalment, són ben educats i fiquen la mà
fins i tot als estalvis de milers de persones sense
insultar ni res. Es creuen amb uns drets sobre el que
han robat i no senten cap remordiment perquè ho han
fet sense ni tan sols veure la cara del qui han espoliat.
Tot són operacions fredes de números i més números,
interessos, sobrants i factures inflades de les quals en
trauran un gran profit (el que en diem “la lletra petita).
El pobre corrupte veu la cara de desconcert de qui
l’ha ajudat i els rics ho tenen muntat d’una altra manera
i poden ficar la mà als estalvis de la gent sense haver de
veure la cara dels qui han defraudat i, per tant, ni tan
sols s’han de posar nerviosos.

Hi trobem fets semblants a l’Evangeli? Doncs sí. Quan
després de l’episodi dels pans, Jesús els retreu dientlos: que no el segueixen perquè hagin vist els senyals
que fa, que són preludi d’una manera diferent d’actuar,
sinó perquè s’han afartat de pa (Jn 6,26). Només volen
caritat i repartiment. Ho diu a la multitud de pobres que
li anaven al darrere. I quina és aquest nova manera
d’actuar que anunciaven els signes? Llegim-ho una
mica més avall: “Jo sóc el pa”. Val a dir que ens hem
de fer pa a favor dels altres (Jn 6,35). Això és el que
dóna una vida permanent.
I dels rics corruptes en parla, l’evangeli? (Mt 25,1430), però hi ha els altres, els que només acumulen i
sumen.. d’aquest diu amb molta més duresa: “ ai de
vosaltres, els rics: ja heu rebut el vostre consol! Ai de
vosaltres, els qui ara aneu tips: vindrà dia que
passareu fam! Ai de vosaltres, els qui ara rieu: vindrà
dia que us doldreu i plorareu! Ai quan tota la gent
parlarà bé de vosaltres: igualment feien els seus pares
amb els falsos profetes! (Lc 6,24-26).

