31 de maig del 2020
Diumenge de la Pentecosta - 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 gran miracle de la Pentecosta és la
unitat en la diversitat, el gran
desafiament del nostre temps. Els
dons que es reben a la comunitat són
diferents, però l’Esperit és el mateix.
La comunitat cristiana no és un bloc
monolític. Hi conviuen sensibilitats,
vocacions i carismes diversos.
Tanmateix, una profunda comunió
amara aquesta varietat.
Així, a l’Església hem d’aprendre a
respectar, tot i les diferències, perquè
la unitat és un do que ve del mateix
Crist.
D’altra banda, aquesta sintonia a la
que hem de tendir els creients s’ha de
reflectir portes enfora. En un món
plural el cristianisme té el repte de
mostrar com la col·laboració i l’entesa
són possibles. L’Esperit que sosté
l’Església vol arribar a tots els pobles.
Vol construir la germanor entre els
membres de la família humana. La
varietat de llengües que va dividir la
humanitat segons el relat de la torre
de Babel ara es compatibilitzen en
transmetre un mateix missatge: la
grandesa de Déu. (Missa CD)

CELEBRACIONS
6 de juny (dissabte)
2/4 de 8: CALAF
7 de juny (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

NO TINGUEM POR!
VIURE és compartir,
donar, florir en el cor
dels altres!

INTENCIONS MISSES
Dimarts 2: Ramon Sala Coy.
Dimecres 3: Joan Manent i família.
Dijous 4: Ana Maria del Rio Prieto.
Divendres 5: Mn. Josep Sabaté.
Dissabte 6: Família Graells Prat. Família Forn Mas.
Roser Colom i Antonio González.
Diumenge 7: Roser Torra Sala. Miguel García Martín.
Domingo Montfort i Maria Domingo.
Aguilar 7: Ramon Bacardit Giralt (2n. ani.)

DEFUNCIÓ - Funeral
El dia 28 de maig vam pregar per l’etern
descans de JOAN FONT SOLÉ, de 89 anys
d’edat.
En pau descansi.

ALTRES INFORMACIONS
CONTINUEM AMB ALGUNES MESURES de
prudència mentre anem avançant en el
desconfinament:
DESPATX PARROQUIAL DE CALAF:
L’atenció es farà el divendres de 4 a 7 de la
tarda; el dissabte de 10 a1 del migdia.
CELEBRACIONS de les misses a les
parròquies veïnes, seran quinzenals mentre
duri aquest embat epidèmic.
SANT VICENÇ DE CONILL: Com és
costum en aquesta parròquia, per Pasqua, hi
ha relleu de priores. Donem les gràcies a les
que ha fet aquest servei, Laura Colell i Imma
Creus. No cal dir que les entrants, Antonieta
Permanyer i Rosita Carulla, ho faran amb tota
fidelitat. Gràcies.

APORTACIONS
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
Gràcies.

Les dones reclamen
més paper
El passat 1 de març, la Coordinadora
Catalana de dones creients i feministes va
convocar, un acte reivindicatiu a la porta de la
Catedral de Barcelona. Allà es va presentar el
manifest, titulat “Alcem la veu, per la igualtat i
la no discriminació de les dones a l’Església”.
Aquesta coordinadora catalana de dones
creients i feministes se suma als molts actes
que es van fer a favor de la imatge pública de
les dones, per a denunciar les discriminacions

i la vulneració dels drets a les dones dins
l’Església catòlica. Confien en la capacitat
d’escolta del papa Francesc. Però la
introducció del manifest va més enllà, i
reivindica una llarga tradició de lluita que
arrenca ja des dels primers segles del
cristianisme i des de les primeres comunitats
cristianes, i continua amb una multitud de
dones fundadores d’ordes, místiques,
escriptores, poetes o filòsofes, però sobretot
amb la tasca invisible de moltes dones
anònimes —de totes les edats, condicions i
continents— que han sostingut les comunitats
i l’Església.
Algun aspecte d’aquesta Declaració: “Diem
prou a ser invisibilitzades i silenciades. Diem
prou a ser tractades amb condescendència
com si fóssim menors d’edat. Diem prou a la
discriminació per raó del sexe o del gènere.
¿Quantes dones veiem representant la
institució? ¿Quantes poden prendre part en la
presa de les decisions? ¿Quantes teòlogues
treballen a les facultats de Teologia, quantes
acompanyen espiritualment, quantes són
formadores dels seminaris? Diem prou a que
se’ns negui el sacerdoci a causa del nostre
cos, un cos que sempre està sota sospita.
Prou a una visió negativa de la sexualitat, que
crea patiment. Prou a una imatge d’un Déu
exclusivament masculí”. Demanem treballar
per “una Església que és comunitat d’iguals,
on la dona és reconeguda com a subjecte de
ple dret, amb veu i vot a tot arreu, on la dona
és valorada pels propis talents, carismes i
aportacions a les comunitats. Una Església
on el lideratge és compartit entre dones i
homes, laics, laiques, persones consagrades i
preveres. Una església paritària, més plural i
menys jeràrquica. Una Església que
acompanya sense jutjar tota la diversitat de
les famílies, d’identitats i orientacions sexuals.
Una Església on les dones ja som, i ens
reconeixem amb autoritat i lideratge. Una
Església que ja avui és llavor de futur”.

