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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
MÉS QUE UN JOC DE PARAULES (Jn 21,15-19)
«L'ànima que camina en amor, ni cansa ni es cansa»
Jesús vora el llac, Pere a la barca. Jesús amb
foc i brases, Pere a l'aigua.
Pere dubtant, atabalat, nerviós, Jesús
espera, serè i callat.
«Jo, tenia por, sóc fanfarró i feble».
Remugava maldestrament Pere.
«Em sento molt malament, culpable».
Jesús el mira: «Pere, m'estimes?», per dues
vegades, preguntà, sense acusar-lo.
Pere, capcot va responent: «Senyor, ja
sabeu que us estimo»,
A la tercera, a la pregunta: «(Pere) Simó, fill
de Joan, m’estimes?». Pere, entristit, diu
paraules del tot sinceres: «Senyor, Vós ho
sabeu tot, sabeu que us estimo».
L'«amor absolut», orgullós, prepotent, del primer
Pere, es torna en una confessió humil d'afecte,
admiració i respecte. Pere reneix convertit, curat. La
mirada de Jesús no culpabilitza.
Jesús es continua confiant en ell i li diu:
«Segueix-me», «pastura les meves ovelles, pastura el
meu ramat». (Edv)

L’amor és més gran
que les nostres
petites o grans
traïcions.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

11 de maig (dissabte)
8 del vespre: CALAF

Dimarts 7: Francisco Gassó Casulleras.
Dijous 9: Teresina Argerich Circuns.
Dissabte 11: Roser Colom Marquès.
Teresa Vendrell, Miquel Nadal i família.

12 de maig (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF (Festa gent gran)
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
1: AGUILAR

Conill 12: Carme Pla Trullàs.
Pujalt 12: Salvador Bosch Castellà.
Sant Martí 12: Florenci Vidal Nadal.

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans:
Conill: El dia 29 d’abril, per ÀNGELA ALSINA
CENTELLAS, de 98 anys d’edat. Que en pau
descansi.
Calaf: El dia 3 de maig, per TONI ABELLÓ
MAS, de 54 anys d’edat.
Descansin en pau.

COL·LECTES i Donatius
Sant Martí: Subscripcions full 50,00€
Calaf: Donatiu per obres 80,00€
Donatiu Caritas 80,00€
Altres col·lectes 421.00€

VISITA PASTORAL i CONFIRMACIONS

Aquests són els nois i noies que diumenge passat, 28 d’abril, van rebre el sagrament de la
Confirmació de mans del bisbe Mns. Romà Casanova. La celebració fou ben participada tant pels
confirmands, padrins, pares, catequistes i tota la comunitat present en aquesta festa.
La sinceritat i interès, especialment dels confirmands, són alè d’esperança i benedicció que rebem
de Déu. Els seus noms són:
El papa Francesc a la seva exhortació “Crist
viu” n. 64, ens diu:
Adrià Reñé Sapera
“Després de recórrer a la Paraula de Déu, no
Alba Montserrat Creus (Sant Martí)
podem dir solament que els joves són el futur
Carla Closa Sererols
del món. Són el present, l’estan enriquint amb
Dàlia Serrano Begué
la seva aportació. Un jove ja no és un infant,
Eloi Colell Garcia
està en un moment de la vida en què comença
Jana Ribalta Raïch
a
aprendre
distintes
responsabilitats,
Judit Gumà Casanovas (Segur)
participant
amb
adults
en
el
desenvolupament
Marc Salat Prat (Pujalt)
de la família, de la societat, de l’Església. Però
Núria Pons Torra (Sant Martí)
els temps canvien, i ressona la pregunta: com
Pau Garriga Marsans
són els joves d’avui, què els passa ara?”.
Paula Verdejo Montoya
Pol Coronel Villalba
No els deixem sols i fem camí junts.
Queralt Vilaseca Costa

