26 de juliol del 2020
Diumenge XVII 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
El rei Salomó va demostrar el seu seny demanant a Déu, precisament,
saviesa. Hagués pogut demanar, tal com haurien fet altres monarques,
poder, riqueses o victòries. Però era conscient de la importància de
saber escoltar per fer justícia, del discerniment per destriar el bé del
mal. Perquè el poder sense la prudència porta a la destrucció. Déu li
concedí intel·ligència per conduir el seu poble i en això va ser gran.
Aquesta saviesa és el tresor amagat del qual en parla l’Evangeli. Es tracta d’un
coneixement que no s’adiu amb els criteris que apliquem habitualment. És un sentit comú
que ens fa veure la vida d’una altra manera, que trastoca la nostra escala de valors, que
ens condueix cap a la felicitat. Però, sobretot, ens ensenya a escoltar els altres, a ajudarlos i a preocupar-nos
per fer-los feliços.
Aquesta és la perla
preciosa per la qual val
la pena vendre-ho tot,
renunciar als nostres
egoismes,
alliberarnos
dels
nostres
interessos mesquins i
assumir
la
nostra
vocació: estimar.
(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 1: Ramon Sala Coy. Família
Cantacorps
Prat.
Família
Mensa
Puiggròs. Acció de gràcies.
Diumenge 2: Pilar Puigpelat Font. Lluís
Guix Giralt.

1 d’agost (dissabte)
8: CALAF
2 d’agost (diumenge)
10: CASTELLAR (Festa)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
8 d’agost (dissabte)
8: CALAF
9 d’agost (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT

Conill 2: Lluís Nadal Arrufat. Àngela
Miquel Anglarill.
Dimarts 4: Mn. Josep Sabaté.
Dijous 6: Francisco Gassó Casulleras.
Dissabte 8: Família Forn Mas.
Diumenge 9: Domingo Montfort i Maria
Domingo. Miquel Escolà i Maria Torra.
Aguilar 9: Maria Lourdes Muns Abadal.

DURANT l’estiu la publicació del FULL PARROQUIAL, serà cada quinze dies.

DEFUNCIONS
Calaf: El dia 12 de juliol va pregar per l’etern
descans de RAMON PONS BONASTRE, de
89 anys d’edat.

- Funerals Calaf:
- El dia 11 de juliol per MARIA
TORRECILLAS TORRECILLAS, que morí el
dia 13 de març, a l’edat de 97 anys.
- El dia 16 de juliol per MARIA PUIG
CODINA, que morí el dia 28 d’abril a l’edat de
88 anys.
- El dia 17 de juliol per MARIA PUIGGRÒS
PUIGPELAT, que morí el dia 4 d’abril a l’edat
de 90 anys.
- El dia 17 de juliol per NATI SORIGUERA
VILASECA, que morí el dia 16 d’abril, a l’edat
de 92 anys.
En pau descansin!

COL·LECTES-Aportacions
CALAF: Full 26,00€ / Llantions 141,00€ /
Col·lectes 410,90€
SANT MARTÍ: Col·lectes 102,61€

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.

Va!, un xic d’autocrítica sempre va bé.
Davant la davallada de la pràctica religiosa i també amb motiu del la pandèmia, és fan
valoracions sobre si aquesta ha augment o ha minvat.
Hem de ser realistes. L’església catòlica, com les altres creences, hem estat sorpresos pels
esdeveniments, hem plorat, acompanyat, pregat i invocat a la solidaritat; així calia. Però hem de
prendre consciència que els creients practicants anem cap a una minoria. Unes petites mostres:
El jovent té vint anys, vint-i-cinc, trenta..., quaranta, comença a dir: “Estic més o menys la meitat
de la vida, he aconseguit les coses que volia: una parella, tinc una família, he viatjat mig món... El
que sigui. “Però ara, què? Serà més del mateix?” I comença a buscar. Els més superficials van al
gimnàs. Per això té tant d’èxit! Està ple d’homes i de dones al voltant de quaranta anys. I s’ha de
comprendre. Altres tiren cap a la cosa oriental, cap a la meditació, cap problema i lluny de mi
criticar-ho. Però les preguntes sobre Déu no les tenen solucionades. I en alguns comença una
recerca: “I la vida eterna? Tothom ha vist la mort, seguim o no seguim?” Qui es fa preguntes
comença a buscar en diverses religions. I fan bé perquè no ho han entès el què tenim més a
prop. El cristianisme no s’explica bé, no es dona a entendre. Es dona a entendre la caritat, la
justícia, la bona gent, però no el nucli.
Dos horitzons: 1/ La Paraula de Déu, sobretot la Bíblia,
està per descobrir i serà per sempre la font de la fe total.
El seu missatge és inesgotable.
2/ Fora eufòries passatgeres i somniar amb les olles
d’Egipte, o no tenir por dels que se’n riuen. La paciència
de la primitiva Església perseguida o mal vista va tenir
paciència i va anar creixent. Cap presa, però anem
madurant!

