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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Que n’és de magnífic, Senyor,
que el primer manament sigui el de
l’amor.
No ens jutjaràs per l’obediència,
perquè saps que es pot obeir per por,
per rutina, i que fins i tot
es pot fer boicot
mentre sembla que s’obeeix.
No ens jutjaràs per l’èxit,
pel resultat objectiu de les nostres accions
que tant sovint acaben en fracàs
malgrat les bones intencions.
Saps que som febles,
ens fallen les forces i cometem errors.
No ens jutjaràs pel coneixement
que hàgim pogut adquirir,
no ens jutjaràs per les pregàries
que t’hàgim adreçat: no les necessites
és a nosaltres que ens fan bé.
Al capvespre de la vida
ens jutjaràs en l’amor
i ens salvaràs perquè el teu amor
és més gran que el nostre pecat.
Missa de cada dia.

Estimar els
altres és la
forma més
vàlida d’estimar
a Déu.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

10 de novembre (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF

Dimarts 6: Francisco Gassó Casulleras.
Dissabte 10: Josep Cribillers Anguera.

11 de novembre (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
2/4 de 1: SANT MARTÍ, Festa
1: PUJALT

SANT MARTÍ SEGUEIOLES
Amb motiu de la festa patronal, la
missa se celebrà a dos quarts de una del
migidia.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 6 de novembre
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”EXHORTACIÓ GAUDETE ET
EXULTATE”
Presenta: Joan Mir, Llicenciat en teologia.

El Papa Francesc
contra la pena de
mort
Una de les notícies més sorprenents i desitjades
d'aquest estiu, ha estat la decisió del Papa Francesc
de derogar la justificació de la pena de mort del
Catecisme de l'Església catòlica. Feia molts anys
que molts cristians i més catòlics ens
preguntàvem com era possible que en una pàgina
del Catecisme s'estigués radicalment en contra de
l'avortament, per exemple, i en una altra s'acceptés
l'aplicació de la pena de mort. El Papa Francesc,
ha donat un pas endavant en el progrés del
Magisteri de l'Església, que és lloable i és d’agrair,
perquè humanitza una vegada més la vida
humana. A més, ha facilitat enormement la feina
de molts laics, religiosos/es i capellans que
treballen a les presons fent una pastoral
penitenciaria agosarada i, més en concret, els que
es comprometen a acompanyar en els corredors
de la mort. Aquests corredors són llocs infernals
en els que molts reus poden passar la tortura

DIES 30 DE NOVEMBRE
i 1 DE DESEMBRE
CARITAS PARROQUIAL CALAF i parròquies
de la rodalia, som socis de BANCS dels
ALIMENTS de Barcelona. Aquesta institució
ens la sentim nostre.
Avui, i des d’aquí, demanem VOLUNTARIS
pel bon funcionament de la recollida que es farà
els dies ja assignats. Apunteu-vos al despatx
parroquial o al local de Caritas: Raval Sant
Jaume 53-A
d'estar-s'hi anys i anys; aquest temps és terreny de
cultiu per fer brollar la fe, quan aquests penats
analitzen la seva pròpia història personal mentre
esperen un esdevenidor tan negre com el seu
passat. Aquesta derogació de la justificació de la
pena de mort, en primer lloc, possibilita una
defensa universal de la vida en totes les seves
dimensions i condicions, també en els casos de
sentenciats per terribles crims. L'amor de Déu és
per sobre de les pitjors culpes, encara que no
sempre ens sigui fàcil d'admetre-ho a la resta de
cristians. La capacitat de perdó de Déu és tan gran
com el seu amor, i ni una ni l'altre ens entren al
cap ni al cor fàcilment, perquè tot és immens en
Déu i tot és petit en nosaltres. D'altra banda, com
més enfonsada està una persona, més és capaç de
deixar-se portar per les mans de Déu. En els
corredors de la mort hi corre una fe en la Vida. En
segon lloc, aquesta derogació obre poderosament
les portes a la conversió de molts d'aquests
penats, que no podien abraçar la fe en no entendre
perquè l'Església del Jesús al que es convertien,
justificava -cruelment per a tots ells- la seva pena
de mort davant del món i la història. No podíem
esperar menys d'un Papa que escriu sobre el
respecte a la naturalesa en una de les seves
encícliques estrella (Laudato Si). Gràcies.
(Extret de Foc Nou 485)

