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Diumenge XII – any A

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 L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, ¿Ja no recordem on érem,
d’on ens vau rescatar?
El pecat ens havia fet tots estranys
els uns per els altres, llops uns
contra els altres.
Ens hem arribat a pensar que és
normal viure amagats, mirant de
reüll, amb les portes tancades,
provant d’esgarrapar alguna
engruna de bondat en un món ple de
maldat.
Vós, Senyor Jesús, us vau enfrontar al pecat, vàreu
vèncer la mort i heu demostrat que és possible viure
ja des d’ara com a germans els uns dels altres, una
sola família de Déu.

NO TINGUEU POR!

No ens deixeu caure en la temptació de mirar enrere i caure de nou en la por, la sospita,
la desesperança i l’egoisme a ultrança.
Que la vostra gràcia ens sostingui en el camí de la confiança i de l’amor.

CELEBRACIONS

1 de juliol (dissabte)
13: LA PINEDA
2/4 de 7: MIRAMBELL
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
25 de juny (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS de MISSES

Dijous 29: David Borralleras Selva
(7è Aniversari). Salvador Cos
Domingo. Pere Mestres Ballús.
Pere Marsiñach i Pepeta Vidal.
Divendres 30: Família Sáiz Chacón.
Dissabte 1: Ramon Sala Coy.
Família Forn Mas. Família Morera
Castellà. Ramon Suárez i Eulàlia
Mensa. Família Prat Casanovas.
Diumenge 2: Pere Pallarès Figuera.
Sant Martí 2: Família Torres
Montraveta. Pere Creus Botines.

COL·LECTES i donatius
CALAF: Càritas 375,00€.
SANT MARTÍ: Càritas 36,25€ /
Col·lectes 64,45€

BAPTISME

MIRAMBELL – DUSFORT: El dia 18 de
juny vam batejar el nen GERARD GARRIGA
TELLO. Enhorabona!

“L’Estat català hauria d’assumir una completa neutralitat amb
relació a les diferents creences religioses presents en la societat
sense afavorir cap confessió” Resum de l’article de Míriam Díez el 19 de juny del
2017.

La religió postprocés
Un hipotètic Estat català ha de tenir en compte la religió. Quan la narrativa independentista diu
que ho té tot “pensat”, s’hi inclou també aquest aspecte. El fet religiós en la Catalunya del futur
és un tema que preocupa ja fa temps alguns col·lectius civils i religiosos, que volen explorar com
quedaran àmbits vinculats als drets humans en el cas que existeixi un dia un Estat català. És per
això que alguns d’ells s’han unit i han deixat per escrit un text (El dret religiós en la Catalunya
del futur. Drets humans, reconeixement i cooperació) que es va presentar al Parlament davant
de la consellera Borràs i la presidenta Forcadell....
Afirmen que no es pot caure en plantejaments dogmàtics i reduccionistes, fruit de les vivències
particulars de cadascú, i s’oblida que les creences religioses no només són una dimensió clau
d’una part notable de la població, sinó que formen part dels drets humans.
És per això que, en cas que Catalunya esdevingués un estat, la legislació hauria de reconèixer i
protegir el dret humà fonamental a la llibertat religiosa, dret vinculat a la dignitat de la persona.
Catalunya independent, per tant, hauria de garantir a totes les persones la llibertat de premsa i
religió, així com el dret a no
professar cap religió, o
canviar de religió. La laïcitat
oberta o el model aconfessional serien els més
adients,
afirmen
els
promotors.
Catalunya aspira a ser
construïda amb la riquesa
de les confessions religioses,
que tenen totes diferents
necessitats. Tot i l’asimetria
que provoca el fet d’una
religió majoritària (el catolicisme), a Catalunya hi ha
tretze religions, algunes molt minoritàries, que malden per aconseguir una participació sense
traves en la vida pública. Com ja fa en l’acció social i l’educació.
La proposta de regulació religiosa s’allunya de plantejaments de reduccionisme agressiu laïcista,
però també evita imposicions confessionals carrinclones i obsoletes. La democràcia catalana ha
de ser “laica” que vol dir trobar un punt d’“equitat” que no equival a “uniformitat”. Tenint en
compte que “L’Estat i els poders públics no són un fi en si mateixos, i no poden assumir funcions
que no els pertoquen.” Veurem com ho regulem!

