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24 de maig del 2020
Diumenge l’Ascensió - A

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Sovint, els creients, ens quedem mirant el cel com
els deixebles que assistiren a l’Ascensió del
Senyor. Ens quedem embadocats esperant que la
resposta als problemes ens arribi de més enllà
dels estels.
En canvi, l’Evangeli inaugura una nova etapa de la
història: l’Encarnació. Déu és amb nosaltres.
Jesús vol continuar estant al costat dels creients.
Ara bé, quan vivia a Palestina fa dos mil anys,
només uns quants tenien el privilegi de veure’l i
escoltar-lo.
L’Ascensió ens parla d’una nova presència. Ara hi
és arreu, arriba a tots els pobles i a totes les
èpoques.
Jesús ens acompanya cada dia fins a la fi del món,
però ja no és una presència evident com ho era
quan predicava a Galilea.
Cal la nostra implicació per col·lapsar-la. Així, el
podem trobar a l’Eucaristia, en l’escolta de la
Paraula, en la pregària personal, en la relació amb
els germans, en l’atenció als pobres, malalts o
marginats. No ens hem de quedar embadalits
contemplant el cel, sinó que hem de mirar la nostra
realitat amb els ulls de la fe.

“Si em dius,
ensenya’m el Déu en
qui tu creus, jo et diré
ensenya’m l’home en
qui tu et recolzes”
(Teòfil d’A. sII)

Aleshores veurem com torna a fer-se present.
(Missa de cada dia)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

30 de maig (dissabte)
2/4 de 8: CALAF

Dimarts 26: Mn. Josep Sabaté.
Dimecres 27: Gabriel Miquel Lladó i Maria
Teresa Vilalta Giribet.
Dijous 28: Francisco Gassó Casulleras.
Divendres 29: Miquel Escolà i Maria Torra.
Dissabte 30: Família Giralt Colom. Ramon
Sala Coy. Família Forn Mas.
Diumenge 31: Teresita Queralt. Família Oller
Vidal. Martí Selva Gassó

31 de maig (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT

OBSERVACIONS
Amb permís del Covid-19 i de les autoritats
competents, sembla que podem entrar a certa
normalitat. Però que prevalgui la prudència, el
sentit comú i no procurar per mi mateix sinó
pensant amb tots els que gaudim del do
d’aquesta vida.
DESPATX PARROQUIAL DE CALAF:

El papa Francesc
i el Desescalada
Ens haurem adonat que els governants de
països més centralistes, algunes dictadures i
governs que guanyen eleccions emparats per
empreses informàtiques de tipus neofeixistes,
utilitzen la pandèmia del Covid-19 per fer-se
forts (amb pallassades incloses) mentre el
poble ras té por i se sent dèbil.

A partir d’aquesta setmana que entrem, el
despatx estarà obert el divendres de 4 a 7 de
la tarda; el dissabte de 10 a1 del migdia.
CELEBRACIONS de les misses a les
parròquies veïnes, seran quinzenals mentre
duri aquest embat epidèmic. Ho anunciarem
oportunament.
DEFUNCIONS, a partir d’ara ja es poden
celebrar Funerals a l’església respectant la
capacitat assignada. Acabem de rebre la
notícia que podrà ser el 50% de la capacitat
de les esglésies.
En quant els han mort en temps més forts de
pandèmia i no van poder celebrar funerals, al
seu moment es farà un Funeral general per
l’etern descans de tots aquests difunts.
Després d’aquest acte podrem programar
funerals més personalitzar per ells que ens
van deixar de manera callada i sovint sense
poder-los acomiadar.

APORTACIONS
Abans i durant la pandèmia s’han fet
aportacions per a la restauració dels vitralls:
3.650 euros. Moltíssimes gràcies.
Cal dir que la restauració està totalment
acabada i l’església neta o plenes condicions
per dins. No així per fora, caldrà fer reparacions urgentment. Un altre problema
econòmic. No parem.
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
Gràcies.

Constatem, però, que molts sectors de
l’Església, amb el papa Francesc al davant,
ha afrontat aquesta situació amb gran
discreció, sense ostentació demanant que es
tanquin llocs de culte (com el Vaticà) per
evitar l’expansió de la pandèmia. Ell predica
la compassió i el perdó.
Vegem-ne un text del segon diumenge de
Pasqua:
“En aquesta festa de la Divina Misericòrdia
l'anunci més profund es dóna a través del
deixeble que va arribar més tard. Només
faltava ell, Tomàs, però el Senyor el va
esperar. La misericòrdia no abandona a qui
es queda enrere.
Ara, mentre pensem en una lenta i àrdua
recuperació de la pandèmia, s'insinua
justament aquest perill: oblidar el que es va
quedar enrere.
El risc és que ens colpegi un virus encara
pitjor, el de l'egoisme indiferent, que es
transmet en pensar que la vida millora si em
va millor a mi, que tot anirà bé si em va bé a
mi. Es parteix d'aquesta idea i se segueix fins
arribar a seleccionar les persones, descartar
als pobres i immolar en l'altar de el progrés a
què es queda enrere.
Però aquesta pandèmia ens recorda que no
hi ha diferències ni fronteres entre els que
pateixen: tots som fràgils, iguals i valuosos.
Que el que està passant ens sacsegi per
dins. És temps d'eliminar les desigualtats, de
reparar la injustícia que mina d'arrel la salut
de tota la humanitat.”

