6 d’octubre 2019

-

Diumenge de XXVII de l’any C

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40 - parroquiacalaf@bisbatvic.com www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, et donem gràcies pel do de la fe.
Massa sovint es sentim cofois
dels nostres èxits sense
adonar-nos que tot és un regal
del teu amor. Per això, quan les
nostres seguretats trontollen,
ens envaeix una profunda
desesperació.
Ens
sentim
desemparats,
prenem consciència de les
nostres limitacions i de la
nostra incapacitat per portar a
bon port la nau de la història.
Ens oblidem de Tu, del que has
fet per nosaltres, de com ens
estimes. Volem ser autosuficients.
Preferim viure enganyats i creure
que no et necessitem, però
aquesta mentida ens porta a un
carreró sense sortida. En canvi,
quan creiem, quan ens deixem
portar per la fe, ens sentim segurs
encara que visquem immersos en
la tempesta.

Només els cors
buits d’interessos
egoistes, fan créixer
la llavor de la FE.

Ens sentim com infants en els
braços del seu Pare, ens sentim
acollits,
estimats,
acceptats.
Senyor, guareix-nos de l’orgull que
no ens deixa veure el teu amor.
Dóna’ns la fe que necessitem per poder
seguir endavant. (Missa de Cada Dia)

MISSES DIES FEINERS
12 d’octubre (dissabte)
8 del vespre: CALAF
13 d’octubre (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

-

La missa dels dies feiners se celebra a
les 7 de la tarda fins a nou avís.

INTENCIONS MISSES
Dimarts 8: Rosario Parramon Capdevila.
Dijous 10: Concha Flores Jordano.
Divendres 11: Acció de gràcies a la
Mare de Déu.
Diumenge 13: Rosa Dalmases Bacardit.

Calaf: Donatiu 300,00€

A la capella de Sant Esteve de la parròquia de
Sant Miquel de Castellar, el dia 28 de
setembre, el nen JAN JIMÉNEZ LLOBET, va
rebre el sagrament del Baptisme. Enhorabona!

Calaf: El dimecres 2 d’octubre vam pregar per
l’etern descans de RAMONA FUENTES
HERNÁNDEZ, de 78 anys d’edat. Que en pau
descansi.

Com hem anunciat enguany es va a la
SEU D’URGELL.
Matí: Visita a la catedral i la ciutat.
Migdia: Dinar al Casal de la Salle.
Tarda: visita al Canal d’Urgell i celebració
de la missa a l’església de Sant Miquel.
Tornada a casa.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“La Paraula de Déu és vida”
Als locals parroquials de Santa Maria:
-c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA de 8 a
9 del vespre

Dimarts dia 8 d’octubre: “Una
mirada al nostre avui des del
llibre del Gènesi”
A càrrec de Andreu Trilla,
Escolapi.

La realitat que vivim en la nostra societat em
recorda sovint l’infern de Dante. A la selva
fosca on estem ficats apareixen ja a les
primeres escenes tres animals, cadascun dels
quals té un simbolisme. La pantera és
l’al·legoria de la luxúria; el lleó, de la supèrbia
i la lloba de la cobdícia. En altres paraules:
sexe, poder i diners, amb els matisos que
correspongui en cada cas. La pantera talla el
pas. En canvi, el lleó fa por, i la lloba li causa
tant de pànic que perd l’esperança del cim.
Quan els analistes disserten sobre la política i
la societat, descobreixen que aquests animals
poden barrejar les seves tendències. Per
exemple, es parla de l’eròtica del poder. La
percepció dels principals problemes segons el
CIS (Centre d’Investigacions Sociològiques) té
a veure amb aquestes tres bèsties. Segons les
dades del juliol del 2019, els problemes
relacionats amb els diners (atur, problemes
econòmics, corrupció i frau…) i el poder (els
polítics en general, els partits polítics i la
política) pugen a les primeres posicions. Dante
discorre pels diferents cercles de l’infern on els
condemnats pateixen per les seves passions
desbocades: luxúria, gola, avarícia, ira… El
diagnòstic no s’esgota en aquestes conductes,
sinó que s’amplia
d’una manera molt
variada amb els
violents, els fraudulents, que presenten uns perfils
molt diversos, i els
traïdors. Potser el
més determinant
es troba al cant III,
9: Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate
(«Abandoneu tota esperança, els que aquí
entreu»). La situació actual que vivim, permet
esperar una millora? No hi ha res a fer fins que
no ens destruïm sense remei? Arriben dies
altament problemàtics i d’una enorme
gravetat. O ens instal·lem definitivament a
l’infern o continuem cap al cim, on hi ha el
paradís. Per arribar-hi, cal passar per una
etapa intermèdia de feina àrdua: el purgatori,
on es purifiquen els pecats capitals. El primer,
la supèrbia, ja que sense la humilitat tornarem
a enfonsar-nos a l’infern. Lluís Serra Llansana a URC

