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REFLEXIONEM AMB L’EVANGELI
No sabem “ni el dia ni l’hora” però com Zaqueu, Jesús ens pot dir al moment menys
pensat: “Avui em quedaré a casa teva”.
La misericòrdia del Senyor
es fa palesa en la història de
Zaqueu. S’acompleix el que
diu el llibre de la saviesa:
“corregeixes i amonestes
amb prudència els pecadors,
perquè reconeguin les seves
faltes i apartant-se del mal
creguin en Vós, Senyor”.
Zaqueu és un beneficiari
d’aquest desig etern de Déu
vers el pecador. D’ara
endavant els seus criteris
financers canviaran radicalment: les pèrdues seran
beneficis i els beneficis
seran tornats a qui correspon. Un gest propi d’una
vera conversió!.
Dóna gràcies al Senyor per
haver-se allotjat a casa teva,
tot i ser com ets. Sigues
agraït per l’immens amor
que et té i per haver-te
estimat sense cap mena de
condició.
I, què pots donar al Senyor per agrair que s’hagi quedat a casa teva?

CELEBRACIONS
31 d’octubre (Dilluns)
8 vespre: CALAF
1 de novembre (Dimarts)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
5 tarda: CALONGE DE SEGARRA
5 tarda: Res de Rosari al cementiris de Calaf i
Aguilar de Segarra

2 de novembre (Dimecres)
10: CASTELLAR (cementiri)
2/4 de 12: CALAF (cementiri)
5 de novembre (Dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF
6 de novembre (Diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
5 tarda: SANT PERE DE L’ARÇ

INTENCIONS MISSES
Dimarts 1: Ramon Sala Coy. Lluís Verdés Solà
(10è. Aniv). Rosa Carrión Lorenzo. Difunts
Família Sala i Casasampere. Pere Pallarès
Figuera. Família Dalmases Riera. Família
Sanmartí Rius. Carme Sandiumenge Garriga
(8è. Ani). Josep Domingo.
Família Mestres Ballús
Dijous 3: Família Salat Pons
Dissabte 5: Família Forn Mas.
Diumenge 6: Francisco Gassó Casulleras.
Família Oller Vidal. Josep Jordana Sibila.
Aguilar 1: Josep Soler Galobart.
Pujalt 1: Elisa Solé Alsina.
Calonge 1: Montserrat Sala Torrades. Josep
Montaner Domènech. Miquel Nadal i Família.
Família Dalmases Bacardit. Anicet Vilà Freixes
i Neus Noguera Badrenas. Fernando Centellas
Oliva. Florenci Vilaró Caellas. Família Fitó
Besora

i que no ens fa bé voler perllongar el sofriment,
com si això fos un homenatge. La persona
estimada no necessita el nostre sofriment, ni li
resulta afalagador que arruïnem les nostres vides.
Tampoc és la millor expressió d'amor recordar-la
i nomenar-la a cada moment, perquè és estar
pendents d'un passat que ja no existeix, en lloc
d'estimar a aquest ser real que ara està en el més
enllà. La seva presència física ja no és possible,
però si que la mort és alguna cosa potent, «l’amor
és més fort que la mort» (Ct 8,6).
L'amor té una intuïció que permet fer present
l'invisible. Però això no és imaginar al ésser
estimat tal com era, sinó poder acceptar-ho
transformat, com és ara. Jesús ressuscitat, quan
la seva amiga Maria va voler abraçar-lo amb
força, li va demanar que no el toqués (Jn 20,17),
per portar-la a una trobada diferent.

Sant Martí 1: Consuelo Maixenchs Prat.
Sant Pere de l’Arç 6: Família Morros Selvas.
Isidre Closa.

COL·LECTES
CALAF: Col·lecta Domund 462,20 €
PUJALT: Col·lectes 650,00 €
CONILL: Col·lectes 143,67 €
AGUILAR: Col·lecta Domund 55,65 €

DIADA DELS DIFUNTS
S'acosta la memòria dels nostres difunts. La
globalització imposa la moda pagana i comercial
del Hallowen en comptes de les nostres
tradicions tan plenes de contingut, no només
sentimental, sinó humà, familiar, social, cultural,
religiós i transcendent.
Ens podem preguntar si la visita als cementiris té
la seva importància. Com interpretar la resurrecció de la carn? Com serà la resurrecció dels
morts, segons la fe cristiana? Què ens aporten les
altres cultures respecte a la mort?
El Papa Francesc diu: “De vegades la vida
familiar es veu desafiada per la mort d'un ser
estimat. No podem deixar d'oferir la llum de la
fe per acompanyar a les famílies que sofreixen
en aquests moments” (Amoris Laetitia 253).
El dol pels difunts pot ser llarg en moltes
ocasions i sensibilitats. En algun moment del dol
cal ajudar a descobrir que els qui hem perdut un
ésser estimat encara tenim una missió a complir,

Ens consola saber que no existeix la destrucció
completa dels que moren i la fe ens assegura que
el Ressuscitat mai ens abandonarà. Així podem
impedir que la mort enverini la nostra vida, o que
ens faci caure en el buit més fosc.
No desgastem energies quedant-nos anys i anys
en el passat. Mentre millor visquem en aquesta
terra, més felicitat podrem compartir amb els
éssers estimats en el cel. Mentre més aconseguim
madurar i créixer, més coses bones podrem
portar-los per al banquet celestial”.
Per aquestes i altres raons, quan hi ha cremació
del difunt, les cendres, per regla general, han de
mantenir-se en un lloc sagrat, és a dir, en el
cementiri o en una església.
Conservem les nostres tradicions, amb tota
serenitat, del “dia dels difunts”, perquè ens
donen identitat, història, valors i transcendència.
Que no ens domini el mercat, amb les seves
ofertes enganyoses. Preguem creient que en Crist,
hi ha vida i resurrecció!
Reflexió inspirada en la web Zenit

