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Diumenge de XXXIV de l’any C

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

Senyor, et demanem perdó per les vegades en què no hem estat solidaris amb el
patiment dels altres. Reconeixem que hi ha quelcom a dins nostre, fruit del pecat, que
aprofita la seva debilitat per atacar-los injustament.
Tu que vas sofrir tota mena d’injúries, ajuda’ns a controlar aquest impuls
destructiu que veu en l’altre l’enemic a batre. Segurament, les nostres reaccions
responen a les ferides que el mal ha causat en nosaltres.
Volem, però, trencar aquesta cadena que transmet l’amargor del dolor i no ens
deixa compadir-nos del sofriment aliè. Ens has dit que quan maltractem al proïsme, t’ho
fem a Tu mateix.
Obre els nostres ulls per veure la realitat i adonar-nos de les injustícies que es
cometen amb els nostres germans. Dóna’ns el valor per denunciar-les.
Només quan reconeixem la nostra culpa podrem rebre la teva salvació i gaudir del
teu Regne de Justícia. Gràcies per no haver-te oblidat de nosaltres.
Missa de Cada Dia.

CELEBRACIONS
30 de novembre (dissabte)
2/4 de : PUJALT
8 vespre: CALAF
1 de desembre (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dissabte 30: Andreu Pagès Raurich.
Diumenge 1: Ramon Sala Coy. Família
Morros Selvas. Marcel·lí Prat. Enrique
Ocón Romero. Ramon Maria Fitó
Besora. M. Àngels Pujol Bacardit.
Aguilar 1: Madeleine Poulon Duocastella

Aquest diumenge, 24 de novembre, a
l’església parroquial de Sant Jaume de Calaf:
PRESENTACIÓ DEL SÍNODE DIOCESÀ DE
VIC, amb totes les parròquies de l’Alta
Segarra i Ponent, de 10 1 del migdia. A 2/4 de
12: Missa, presidida pel Sr. Bisbe Romà
Casanova. Gràcies per vostra assistència i
participació.

l'aigua, la destrucció a gran escala de flora i
fauna, i qualsevol acció capaç de produir un
desastre ecològic o destruir un ecosistema”. Hi
ha forces molt importants en el camp polític i
econòmic
que
s‘oposen
a
aquests
plantejaments i a les tesis de fons de l’encíclica
Laudato Si (Lloat sigueu).
Guanyar diners a costa de destruir l’ecologia
es immoral. Hem de ser solidaris amb les
generacions futures. No ens podem polir els
recursos de planeta de manera irresponsable.
Cal recordar que Déu perdona sempre, els
homes, a vegades, la naturalesa, mai.

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans:
CALAF: El dia 18 de novembre per
SALVADOR SÁEZ ZAMORA, de 94 anys
d’edat.
El dia 20 de novembre per JOAN
ESPINAGOSA COTS, de 86 anys d’edat.
Que en pau descansin!.

En aquest mateix discurs, el Papa aborda
temes que estan força candents a casa nostra.
Per una banda, el dany social dels delictes
econòmics, tal com s’ha vist en una sentencia
recent. Per altra, reflexiona sobre alguns
abusos de poder sancionador. L’ús indegut de
la presó preventiva (desafortunadament en
tenim massa experiència col·lectiva), l’incentiu
involuntari a la violència (aquí es refereix a

El pecat ecològic
contra la casa comuna
El papa Francesc ens sorprèn cada dia amb
noves perspectives d’actualització de la visió i
missió cristiana. La seva veu potser no arriba
prou clarament tant per l’oposició curial com
per la claredat en què parla i això no agrada
als grans poders. Fa pocs dies, el papa
Francesc s’adreçava als participants del Vintè
Congrés Mundial de l’Associació Internacional
de Dret Penal amb el tema: “Criminal justice
and Corporate Bussiness”. Va parlar sobre la
protecció jurídica i penal del medi ambient, tot
dient: “Nosaltres hem d'introduir ―l'estem
pensant― en el Catecisme de l'Església
Catòlica el pecat contra l'ecologia, el pecat
ecològic contra la casa comuna, perquè és un
deure.” Quins tipus de comportaments menen
a cometre aquest pecat? “La contaminació
massiva de l'aire, dels recursos de la terra i de

delictes comesos per agents de les forces de
seguretat, que poden justificar-se com a
formes legítimes de compliment del deure), la
cultura del descart i la de l’odi, el lawfare
(periòdicament es verifica que es recorri a
acusacions falses contra líders polítics,
concertats amb els mitjans de comunicació, els
opositors i els òrgans judicials colonitzats).
Aquest discurs pot passar inadvertit, però el
seu calat és de gran profunditat.
Si voleu llegir tot el comunicat, el trobareu a
internet clicant: Vintè Congrés Mundial de
l’Associació Internacional del Dret Penal.

