7 d’abril del 2019
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DIUMENGE V, Quaresma 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
JESÚS DIBUIXANT AL TERRA
Els teus dibuixos a terra
han tingut un efecte
sorprenent: el cercle
moralista i acusador s'ha
trencat i, tot sol amb tu,
per primera vegada, m'he
sentit lliure.
Els teus dibuixos a terra
han estat el primer mirall
no enganyós que m'ha fet
veure el meu rostre trist, el
meu ser pobre i vacil·lant,
les meves pors de
sempre.
Els teus dibuixos a terra han creat un silenci penetrant,
doncs han posat al descobert la tràgica paròdia que vivim
quan ens creiem diferents.
Els teus dibuixos a terra m'han tornat la dignitat perduda
quan el dit suau i ferm amb la pols de sempre
i les meves llàgrimes perdudes
ha plasmat el meu nou rostre somrient.
Després t'has incorporat, només has mirat els meus ulls,
m'has besat com ningú i has dit a l'aire: Vés i viu; ja ho saps.
I jo no m'he atrevit a abraçar-te.
Però porto els teus dibuixos del terra
tatuats en la meva pell per sempre.

La
paciència
de déu és
la nostra
oportunitat.

(Florentino Ulibarri)

CELEBRACIONS
13 d’abril (dissabte)
8 vespre: CALAF
14 d’abril (diumenge de Rams)
¾ de 10: AGUILAR
¾ de 10: CONILL
¼ de 12: CALAF
¼ d’1: SANT MARTÍ
¼ de 2: PUJALT

La missa als dies laborables se
celebra a la cripta de Santa
Calamanda a 2/4 de 8 de la tarda.

Horaris de celebracions de setmana
santa. Aquesta setmana adjuntem un
full extra amb els horaris i
comentaris del dies sants.

INTENCIONS MISSES
Dijous 11: Família Graells Prat.
Dissabte 13: Josep Cribillers Anguera.
Diumenge 14: Família Oller Vidal.
Domingo Méndez Vélez.
Jaume Salat Pons. Família Solà Cabellud.
Conill 14: Josep Ortuño i Rosalia Caellas.
Pujalt 14: Ramon Prat Gené. Salvador Bosch
Castellà.
Sant Martí 14: Glòria Martí Enrich.

COL·LECTES
Calaf: Full 85,00€ / Llantions 215,00€ /
Col·lectes 266,13€ / Caixeta Càritas 55,00€
Sant Martí: Col·lectes 60,14€
Sant Pere de l’Arç: Col·lectes 9,90€
Aguilar: Col·lecta 10 de febrer Mans Unides
32.06€ /Col·lecta 17 de març Seminari 38,57€
Pujalt: Col·lectes 197,47€

DEFUNCIÓ - Funeral
El divendres 5, em pregat per l’etern descans
de TERESA ARGERICH CIRCUNS, de 84
anys d’edat.
Descansi en pau.

QUARESMA 2019
En les misses de dies feiners, res
de Vespres en començar la
celebració de la missa
Els divendres de durant la
Quaresma, VIA CRUCIS (camí de
la creu) mitja hora abans de la
missa, a les 7 de la tarda a la cripta de Santa
Calamanda

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

DIMECRES 10 d’abril a 2/4 de 8 de
la tarda.
És el moment per pregar,
aprofundir el sentit de la meva
debilitat i, sobretot retrobar-me en
la misericòrdia de Déu.
Sovint fem aquests comentaris: «Un any
més amb la cançó enfadosa de la
conversió», «Malgrat ho intento sempre
caic en mateixos errors», «Tant de bo baixi
Déu i em converteixi de veritat»
«Converteix-me, Déu meu»...
I ho desitgem de cor, però creient que és
una cosa semblant a un truc de màgia: Que
demanant-ho i que Ell ho faci per mi.
- Llavors, què és la conversió?
- Què desitjo que canviï en mi? Què estic
disposat/da a canviar?
- Sí, aquesta qüestió és molt més profunda.
CONVERSIÓ és passar «de les meves
maneres de fer, de dir, de pensar, de
creure» a «la manera de Déu». De mirar
com jo miro i des d'on jo miro, a veure i fer
com ho fa Déu...
Aleshores veig el desig, la necessitat de
de conversió, per viure lliure i en pau amb
Déu i els germans.

EXHORTACIÓ DEL PAPA ALS JOVES “CRIST VIU”. Punt n. 191. Al món mai li va
servir ni li servirà la ruptura entre generacions. Són els cants de sirena d’un futur sense
arrels, sense arrelament. És la mentida que et fa creure que només la novetat és bona i
bonica. L’existència de les relacions intergeneracionals implica que en les comunitats es
posseeixi una memòria col·lectiva.
Punt n. 211. És necessari acostar-se als joves amb la gramàtica de l’amor, no amb el
proselitisme. El llenguatge que la gent jove entén és el d’aquells que donen la vida, el de qui
està allà per ells i per a ells, i el dels qui, malgrat els seus límits i debilitats, tracten de viure
la seva fe amb coherència.

