5 d’abril del 2020
Diumenge de Rams - A

PREGUEM AMB
L’EVANGELI DEL
DIUMENGE
Senyor Jesús, gràcies per ser dòcil a
la Paraula i mantenir-te fidel fins a les
darreres conseqüències.
El teu coratge ens ha salvat. Ens has
ensenyat a confiar en Déu, a lliurarnos a les seves mans sense por.
Gràcies a la teva generositat sabem
que Déu no abandona als justos ni
deixa vèncer els enemics.
Perdona Senyor la nostra covardia.
De vegades ens deixem endur per la
multitud i així evitem prendre
decisions. Si tot va bé som a primera
fila, però si van mal dades, tornarem a
les nostres seguretats.
Tu en canvi ens mostres un altre camí.
Ens animes a afrontar les dificultats
amb l’esperança que Déu ens
ajudarà. Tu no et deixes seduir per
elogis i obeeixes el Pare malgrat la
incomoditat del trajecte.
Et presentem la conversió del nostre
cor durant aquesta Setmana Santa.
Que el teu Esperit ens doni la força
necessària per complir la teva voluntat
més enllà de l’èxit o del fracàs.

CELEBRACIONS,
El mossèn celebrarà les misses i
oficis, a porta tancada com cada dia,
però tenint sempre present totes les
comunitats parroquials que està
servint. Però ens podem sentir més
units en la pregària en aquest horaris
que proposem.
Diumenge de Rams, a les 11.
Dijous Sant, a les 8 de la tarda.
Divendres Sant, a 2/4 de 12 del matí.
Vetlla Pasqua, a les 9 del vespre
Diumenge de Pasqua a 2/4 de 12

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

NOTES del Rector:
1.- Quan un anomena persones i situacions
concretes, sempre t’oblides de dimensions
prou importants. No és per mala voluntat sinó
per limitació humana. Per tant, en la pregària
també tinc molt present les persones que
queden en l’atur i altres que no cobren el sou.
Problemàtica que també va arribant a la
parròquia. A ells i per ells una porta oberta i
presents en la pregària.
2.- La capellanesca sembla que ens preocupa
molt organitzar la pregària i veiem bisbes
enfilant-se a les altures amb benediccions
solemnes contra la pesta. Bé, però que vigilin
a no caure de nassos. Particularment crec en
la llibertat de les persones i la seva
maduresa. El que més es troba a faltar és la
TROBADA dominical i d’altres pregàries
comunitàries com els funerals. Aquest caliu
no ho pot suplir el millor acte vist a la TV,
radio, streming (però gràcies que els tenim).
Cal humilitat, confiança en les persones, en el
silenci, en la prova i Déu no ens abandona.
3.- En conseqüència, hi ha una altra aspecte
de la pregària que no podem oblidar, la no
oficial i reglada. La donació o entrega d’un
mateix. La constatació que Déu ens
acompanya sempre, acompanya els malalts
que pateixen i que potser moren sols i
confinats. Acompanya els pobres en els seus
vells i precaris habitatges i en les noves llars
de gent gran. Acompanya l’esforç de tantes
persones que procuren que tothom estigui
atès i no li falti de res. Per tant sense litúrgia
(millor que hi sigui) Déu hi continua sent per a
tothom, cristià o no, laic o prevere, amb o
sense paraules. Molts cristians al llarg de la
història s’han vist privats dels sagraments i no
per això han deixat de ser-ne. Ben al
contrari. De l’Amor ningú te’n pot privar.
Mn. Joan

PER PREGAR A CASA
1.- Podem seguir diferents mitjans de
comunicació que hem anat indicant durant
aquestes setmanes passades.
2.- Les celebracions litúrgiques del Tridu
Pasqual que tindran lloc a la Basílica de
Santa Maria de Montserrat podran seguir-se
en directe, únicament, a través de la ràdio, la
TV (entre altres Canal Taronja Anoia) o per
internet:
RTV www.montserratcomunicacio.cat
oferirà en directe la totalitat dels actes de
culte. Benedicció dels Rams i la Missa del
diumenge 5 d’abril, a les 11h; la Missa de la
Cena del Senyor, de Dijous Sant, a les
18.30h; la Celebració de la Passió del
Senyor, de Divendres Sant, a les 17h; la
Vetlla Pasqual, de Dissabte Sant, a les 22h; i
la Missa de Pasqua, diumenge 12 d’abril, a
les 11h.
3.- Com sigui, que aquesta setmana santa
descobrim i estimem Jesucrist tal com és, no
ens cansem d’invocar i donar gràcies al Pare
per la força i esperança que sentim pel do de
l’Esperit.

DONATIUS
Retalls de l’article de Natza Farré – Diari Ara 2-4-20
... Una de les coses que no trobo a faltar de quan
podíem sortir al carrer és que a cada cantonada
t’assaltava algú d’una ONG per demanar-te diners
per a qualsevol causa. Totes, o gairebé totes,
justes i necessàries. El que vulgueu. Però era una
manera de recordar-te que es confon compassió
amb caritat i que hem construït una societat
basada en l’assistencialisme i no en el benestar de
tothom. Hi ha assistencialisme perquè hi ha
desigualtat. El xantatge emocional, que mai no
passa de moda, consisteix a fer-te sentir malament
perquè no ets capaç ni de donar 50 euros anuals a
no sé quina organització, no compres arròs i
cigrons als pobres per Nadal o no aportes una part
dels teus estalvis en una Marató per curar malalties
perquè la investigació no rep prou diners públics.
¿És així com hem de ser solidaris? Em pregunto
quina responsabilitat adquirim amb aquesta
manera de fer. Estem envoltats de càrrecs que no
serveixen per a res però que treuen diners que
servirien per a tant. Posem calés perquè en tenim,
o en teníem, i suplim amb voluntarietat tot allò que
va coix. No és que no valori la feina que es fa, que
afortunadament és tanta i té tant de valor, el
problema és que hem deixat que sigui aquest el
vehicle que alimenti el somni d’una societat més
justa i, en realitat, estem donant ales perquè es
perpetuï la desigualtat. S’ha acceptat aquest model
en lloc d’imposar el de l’exigència política per
reclamar un món en el qual la desproporció no sigui
exagerada ni la magnitud de la corrupció tan
desoladora. Venim deshumanitzats perquè l’escala
de valors és equivocada però no fa la sensació que
corregim res... El que em pregunto és per què hem
d’anar pidolant. Per què es rescaten bancs i no es
rescaten persones?
Ara, confinades, sense poder sortir al carrer, ens
trobem caminant per les xarxes i els mails i rebem
les mateixes peticions. Donatius, donatius i
donatius. Els rics i els famosos es posen la seva
medalla particular ... La manca de previsió de tots
els països parteix de la idea que el sistema és
invencible i, en tot cas, si no ho és, com veiem,
pagaran els mateixos de sempre. Les dones de la
neteja i tantes altres treballadores reben uns
honors o ... aplaudiments i cap a casa. El que em
pregunto és per què hem d’anar pidolant. Per què
es rescaten bancs i no es rescaten persones? Per
què, quan les persones no surten del pou, els
bancs exhibeixen els seus beneficis? Per què hi ha
aquest desplegament militar ofensiu en tots els
sentits i amb tota la despesa que comporta?
... La vida és una loteria capritxosa. I si canviem les
normes del joc? No és una urgència?

