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PREGUEM AMB LA PRIMERA LECTURA DEL
DIUMENGE (Èxode 22,20-26)
Senyor, quan parleu d’estimar, no us referiu a
sentir afecte ni admeteu cap mena de límit o
frontera.
Tanta mala fama que té encara l’Antic
Testament, i resulta que hi prohibiu maltractar
i oprimir els immigrants.
Tanta mala fama, i resulta que carregueu
contra els usurers que es queden en penyora el
mantell del pobre.
Tant de bo que els nostres polítics i banquers
fessin una mica de cas al Déu de l’Antic
Testament.
Avui us preguem per ells, perquè es
converteixin.
És igual si combreguen cada dia o si no
trepitgen mai una església, però que es
converteixin a la justícia, que no puguin
dormir tranquils mentre hi hagi un país en
guerra, una frontera tancada, un ésser humà
que passa gana o algú que dorm al carrer.
Que es converteixin abans no sigui massa tard
i que puguin experimentar el vostre perdó.

CELEBRACIONS
31 d’octubre (dimarts)
2/4 de 7: MIRAMBELL
8 del vespre: CALAF
1 de novembre (dimecres)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
5 tarda: CALONGE
5 tarda: ROSARI AL CEMENTIRI DE
CALAF

Lectura del llibre de l'Èxode 22,20-26

El Senyor diu: «No maltractis ni
oprimeixis els immigrats, que també
vosaltres vau ser immigrats al país
d'Egipte. No maltractis cap viuda ni
cap orfe: Si els maltractes i alcen a mi
el seu clam, jo l'escoltaré i, encès
d'indignació, us mataré amb l'espasa:
les vostres dones quedaran viudes, i
orfes els vostres fills.
Si prestes diners a algú del meu poble,
als pobres que viuen amb tu, no facis
com els usurers: no li exigeixis els
interessos. Si et quedes com a penyora
el mantell d'algú, torna-l'hi abans no es
pongui el sol. És tot el que té per
abrigar-se, el mantell que l'embolcalla.
Amb què dormiria? Si ell alçava a mi el
seu clam, jo l'escoltaria, perquè sóc
compassiu»

2 de novembre (dijous)
10: CASTELLAR (Cementiri)
2/4 de 12: CALAF (Cementiri)
4 de novembre (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF
5 de novembre (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
5 tarda: SANT PERE DE L’ARÇ

INTENCIONS de MISSES

Mirambell 31: Família Parés Masafret.
Família Parés Marcet.

Dimecres 1: Ramon Sala Coy. Família
Mestres Ballús. Família Salat Pons. Lluís
Verdés i Rosa Carrión. Carmen Sandiumenge
Garriga (Aniversari). Família Sala i
Casasampere. Família Sanmartí Rius.
Divendres 3: Acció de gràcies a la Mare
de Déu. Isidre Fitó.
Dissabte 4: Família Forn Mas. Vicenç Martí
Claramunt. Antonio Torres Juárez.
Diumenge 5: Família Oller Vidal. Jaume
Fonoll Casanovas. Josep Jordana Sibila.
Domènec Serra Cortadelles. Pere Pallarès
Figuera. Família Dalmases Riera. Pels Fidels
Difunts.

Pujalt 1: Família Torrescassana Marcé.

DEFUNCIÓ - Funeral

AQUESTA SETMANA NO HI HA
FORMACIÓ PERMANENT ARXIPRESTAL

Vam pregar per l’etern descans:
Aguilar: El dia 25 d’octubre per JOSEP
COMELLAS ESQUIUS, de 98 anys d’edat.
Que en pau descansi.

Sant Martí 1: Consuelo Maixenchs Prat.
Calonge 1: Família Moncunill Raïch. Família
Vilaró. Montserrat Sala Torradas. Carme
Esquius Oliva. Miquel Nadal i Família.
Difunts Família Fitó Besora. Josep Montaner
Domènech. Família Dalmases Bacardit.
Conill 1: Famílies Bacardit Vila i Farrés.
Família Ortuño Caellas.
Aguilar 5: Eulàlia Duocastella Pla.
Sant Pere de l’Arç 5: Família Morros Selvas.
Isidre Closa Giralt

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta Domund 357,00€
Aguilar: Col·lecta Domund 99,43€

10 PASSOS PER FER DEL TEU FILL UN DELINQÜENT
Aquest no és un decàleg qualsevol. No l'ha escrit un pare primerenc, ni un pedant amb ganes
de donar lliçons, ni un il·luminat una nit de borratxera. No l'ha escrit algú que no s'equivoca
mai, ni ningú que tingui la veritat absoluta. L’ha escrit un jutge de menors. Algú habituat a
trobar-se amb menors conflictius, persones que han perdut el nord, que s'han passat de la
ratlla, que han acabat delinquint. Emilio Calatayud és jutge de menors a Granada. El que recull
és fruit d'haver observat les persones que s'ha trobat al llarg de la seva carrera professional, i
l’objectiu no és cap altre que fer-nos reflexionar a tots plegats. Aquí, el decàleg.
1. Dóna-li tot el que desitgi. Així creixerà convençut que el món sencer li deu tot i li ha de donar
tot.
2. Riu-li totes les grolleries, tonteries i sortides de to. Així creixerà convençut que és molt més
graciós i no entendrà res quan al col·legi li cridin l'atenció per aquests fets.
3. Recull tot el que vagi deixant tirat: així creixerà pensant que tothom està al seu servei.
4. Mai li diguis que ho esta fent malament: podria adquirir complexes de culpabilitat i viure
frustrat. Primer creurà que li tenen mania i més tard es convencerà que la culpa és de la societat.
S. Que tots els seus desitjos siguin satisfets al moment: menjar, beure, divertir-se... D'una
altra manera podria acabar sent un frustrat.
6. Deixar-li veure i llegir tot: que el seu esperit es recreï amb qualsevol porqueria. Aviat deixarà
de tenir un criteri recte.
7. Discutiu davant d’ell, així s'anirà acostumant. Quan la família ja estigui destrossada ho trobarà
del tot normal, ni se'n adonarà .
8. Dóna-li tot els diners que vulgui: així creixerà pensant que per tenir diners no cal treballar,
només cal demanar.
9. No li donis cap formació espiritual: ja la triarà quan sigui gran.
10. Dóna-li sempre la raó: són els professors, les lleis, la gent, els que li tenen mania.

