3 de maig del 2020
Diumenge IV Pasqua - 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.org
www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, Tu ets el Bon Pastor, has donat
la vida per les teves ovelles. Ens portes
a descansar vora l’aigua, en prats
deliciosos, on no ens manca res. Ens
guies per camins segurs i ens
protegeixes dels paranys de la vida.
Només cal que reconeguem la teva veu,
que confiem en Tu, que no ens deixem
portar per veus enganyoses, que ens
sedueixen fàcilment, però són llops sota
la pell de xai.
Ens volen dispersar, perquè errants,
aïllats, som més vulnerables, i se’ns pot
manipular amb major facilitat.
En canvi, Tu ho has donat tot per
nosaltres, has demostrat que només
vols el nostre bé. El teu propòsit és
guiar-nos de les nostres pors, de les
nostres amenaces, de les nostres
inseguretats.
Gràcies perquè ens heu fet la crida a
ser un ramat. Junts estem protegits.
Junts et podem escoltar millor. Junt no
ens despistem ni ens perdem. Gràcies
per l’Església, gràcies per ser el nostre
pastor.
(Missa de cada dia)

DEFUNCIONS
Calaf:
28 d’abril: MARIA PUIG CODINA (88
anys)
29 d’abril: LORETO MORROS VILA
(98 anys)
En pau descansin!

El qui entra per la
porta és el pastor de
les ovelles: el guarda li
obre la porta,

i les ovelles
reconeixen la
seva veu (v3)
ESGLÉSIA DE CALAF
El procés de desconfinament que permet
poder caminar estones per la nostra vila i
entorns, la porta de l’església de Calaf estarà
oberta de dies, només el Cancell. Amb tota
prudència ens hi podem apropar per a la
pregària individual.

CARITAS

PER PREGAR A CASA

Des que començà la pandèmia, Caritas han
augmentat la sol·licitud d’ajudes, 12 famílies
més. Ara s’estan atenent 67 famílies. Sí,
anem justets i segurament s’organitzarà una
campanya de recollida d’aliments. Mentre
deixem el n. de compte corrent per si creu
més oportú fer aportació amb diner. Gràcies.
CaixaBanck
n. ES14 2100 0110 7102 0024 6488
També el número de compte corrent de totes
les parròquies (les factures van arribant
igualment), és el:
Caixabank ES34 2100 0110 7102 0012 5557
BBVA ES17 0182 3566 3802 0174 7719
Gràcies

El mes de maig, els cristians, el
dediquem a pregar invocant l’exemple i
intercessió de Maria. El papa Francesc
ens proposa aquesta pregària.

NOTES del Rector:
1. Hi ha un cert nerviosisme per reemprendre
les activitats normals del ritme de vida que
portàvem abans del Covid-19. Haurem de
prendre molta paciència, aprendre anar
amb un ritme més lent, reflexionat i mirant
el bé de tots no només el què ens
agradaria. Parlo també de les celebracions
a les esglésies parroquials. Mossèn, quin
dia hi haurà missa? I les comunions? I el
vot de poble i la festa de...? Amb serenitat i
comprensió de tots anirem assenyalant
com anem obrint el culte de forma
comunitària. De moment diuen que a partir
del 11 de maig es poden celebrar actes
litúrgics a les esglésies amb un 1/3 del seu
aforament. Simplement és una indicació i
caldrà veure com es posa en pràctica. La
setmana vinent concretarem. Fa poc llegia:
Les presses per sortir del confinament, ens
faran una mala passada?
2. Una altra lectura ens parlava de com en
aquesta situació de no culte col·lectiu ens
pot haver fet descobrir el gest de Jesús
rentant els peus als seus deixebles, el
sagrament de la caritat, que és tant
important com el sagrament eucarístic. No
en va el lavatori dels peus és la narració
que proclamem els cristians en la missa
del dijous sant. Aquest dies n’hem
experimentat el seu valor, la seva pràctica i
l’entrega total de moltes persones, entre
altres els sanitaris, que confessant la seva
fe o no, han practicat el rentar els peus
com Jesús. Crec que també tots nosaltres,
d’una manera o altre, intentem fer-lo.

“Oh Maria, vós resplendiu sempre en el
nostre camí com a signe de salvació i
esperança.
Nosaltres ens confiem a vós, Salut dels
malalts, que sota la creu vàreu estar
unida al dolor de Jesús, i vàreu
mantenir ferma la vostra fe.
Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu
de què tenim necessitat i estem segurs
que proveireu, perquè, com a Canà de
Galilea, pugui tornar la joia i la festa
després d’aquest moment de prova.
Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor, a
conformar-nos a la voluntat del Pare i a
fer el que ens digui Jesús, que ha pres
sobre Ell els nostres sofriments i ha
carregat els nostres mals per conduirnos, per mitjà de la creu, a la joia de la
resurrecció.
Sota la vostra protecció
ens refugiem,
Oh Santa Mare de Déu.
No desoïu les nostres súpliques
en les nostres necessitats.
De tots els perills,
deslliureu-nos sempre.
Verge, gloriosa i beneïda.”

Imatge de la
Mare de Déu
a la capella
de la Puríssima
de Pujalt

Aquest cant el podem trobar a aquest enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=zcTL6025y_M
També a Yutube podem cercar, Ave Maria de
Schubert
https://www.youtube.com/watch?v=pwp1CH5R-w4

