29 de març del 2020
Diumenge V de Quaresma - A

HORARI Despatx Parroquial:
Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40
parroquiacalaf@bisbatvic.com
www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, gràcies per confiar en el Pare,
per creure que no t’abandonaria al
poder de la mort i que et ressuscitaria
com ho havia fet amb Llàtzer.
Sabem que Tu tens poder per
treure’ns dels nostres sepulcres, que
el teu Esperit ens pot donar la vida.
Escolta el nostre clam, atén la nostra
súplica quan la tenebra ens envaeix.
Ensenya’ns a esperar pacientment la
teva resposta, a no dubtar del teu
Amor malgrat el silenci.
Hem d’aprendre a fiar-nos de Tu, a
creure en la teva redempció. Potser
necessitem experimentar la teva
absència per adonar-nos que la
salvació només ens bé de Tu.
(Missa de cada dia)

CELEBRACIONS
Suprimides

INTENCIONS MISSES
Totes les intencions de misses que
s’havien proposat se celebraran una
vegada restablerta la normalitat en el
culte.

Defuncions - Funerals
Actualment, si s’escau, es fa una pregària
al mateix cementiri abans de la sepultura
del difunt. Una vegada restablerta la
normalitat es faran funerals pels difunts
que ens hagin deixat durant l’episodi de la
pandèmia. Al cel siguin.

NOTES:
1.- Vull considerar i acompanyar, des de
la pregària sobretot, a tots malalts que
deveu viure amb angoixa les vostres
flaqueses i sobretot si us ha atrapat el
virus de la pandèmia.
2.- El més sincer condol en vers els
difunts que en aquests dies no podem
acomiadar com voldríem. Desitjo consol
esperança per a les seves famílies.
3.- Una immensa admiració i agraïment
a totes les persones del món sanitari.
Fins ara potser érem massa exigents
amb vosaltres. Ara us agraïm la vostra
entrega i solidaritat incondicional.
4.- No voldria donar consells ni ser
paternalista, si fora així, digueu-m’ho
sense embuts. Vull manifestar que no
arreglarem res immediatament. Si som
valents i esperançats podem albirar un
futur millor. No hem de buscar culpables
per treure’ns la responsabilitat, sinó que
hem de fer possible un món millor: bona

món millo r”, conclou Sol à.

convivència, pau i solidaritat o menys
egoistes, saber viure amb simplicitat...
Aprendre, humilment, dels valors tradicionals i
nous, com la cultura i la fe i l’agraïment.
4.- Actuar amb llibertat. Saber destriar el gra
de la palla, en aquest món prou manipulat, a
la vagada un món nou de
possibilitats de comunicació que hem d’agrair.
La llibertat és actuar amb criteri contrastat i
actuar amb conseqüència.
5.- Aquests dies, sobretot en el món clerical i
algunes tendències religioses, pretenen
salvar el món i altres presentar els mals
auguris com un càstig de Déu. No oblidem, el
qui salva és Déu i no el podem manipular.
Deixem que Déu sigui la nostra esperança.
Els creients, i tothom, donem-li gràcies
perquè sovint es fa present amb els més
descreguts o aparentment allunyats. La
solidaritat i entrega de tanta gent, no és un
signe de presència de amor i perdó de Déu?
No tanquem Déu només a les esglésies i per
uns quants creients. Déu és lliure i salva a
tothom.
6.- Que tots els creients d’arreu del món (amb
totes les religions) ens uneixi la pregària
sincera, que també podem palpar arreu.
Mn. Joan

PER PREGAR A CASA
Dues aportacions:
1.- Per internet: www.pregaria.cat
És una pàgina interessant on es poden
trobar, també, propostes catequètiques. És
una pàgina dels Jesuïtes. Recomanable.
2.- Un grup de Calafins del poble i altres
contrades, han tingut la iniciativa de que cada
dia a les 7 de la tarda reciten el VOT DE
POBLE que resem el dia 1 de maig a Sant
Sebastià i acaben amb el res del Parenostre.
Aquells data 1651 ressona més que mai al
cor dels calafins/es. Fa 5 o 6 anys el mossèn
va redactar un pregària o vot de poble. Ara
s’ha fet una adaptació actualitzada. Aquí la
teniu per si us pot servir.

VOT DE POBLE A SANT SEBASTIÀ
adequat per l’epidèmia del
Coronavirus Covid-19, març 2020
Pare misericordiós, avui, com fa tres-cents
setanta anys (1651) van fer els nostres
avantpassats, acudim novament a Vós per
demanar-vos, per intercessió de Sant
Sebastià, que ens allibereu de l’epidèmia
que s’ha estès en tots els pobles del
nostre país i arreu del món i que afligeix
d’una manera especial els nostres veïns
de la conca d’Òdena.
Volem refermar, com van fer els nostres
pares, la nostra confiança plena en la
vostra amorosa providència i desitgem
que les noves generacions de calafins s’hi
afegeixin.
Volem que la nostra estimada vila de
Calaf, unida per una mateixa fe, pugui
mantenir i celebrar perpètuament aquest
vot de poble, com un acte significatiu i
distintiu de la pròpia identitat.
Pare estimat, concediu-nos de ser un
poble que avança vers vós, amb
esperança, sota el guiatge de la llum del
vostre Esperit i un poble ben disposat a
fer el bé.
En aquests dies de sofriment per a tantes
persones, volem recordar la fe que els
nostres avantpassats tingueren en la
vostra poderosa intervenció guaridora i
per això us demanem que ens allibereu
d’aquesta epidèmia i ens guardeu
d’apartar-nos de vós i de tot altre mal.
Ajudeu-nos, Pare misericordiós, a fer de
Calaf un poble feliç que estima la pau, la
germanor, la justícia, el progrés i la
llibertat.
Glòria a vós per sempre. Amén.
Déu totpoderós i etern, per la intercessió
del màrtir Sant Sebastià protegiu el nostre
poble i tots els qui l’habitem. Doneu-nos la
salut, la pau i tots els béns que humilment
us implorem. Per Crist, Senyor nostre.
Amén. Parenostre...

