07 de gener del 2018

-

BAPTISME DEL SENYOR – any B

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
Amb aigua del baptisme
comencem a participar de la teva vida.
També l’Esperit davalla damunt nostre
i comença en nosaltres una transformació que,
malgrat totes les resistències,
ens va configurant a la teva imatge.
Vas sentir la veu del cel
que et proclamava Fill estimat i Servent,
ben unit al Pare i lliurat del tot a la humanitat.
Aquesta és la teva vocació i també és la nostra
a mesura que ens anem identificant amb tu.
Senyor, sovint em trobo barrinant
què em ve de gust fer amb la meva vida,
com puc defugir els problemes
i assegurar-me una existència còmoda i plaent.
Que recordi sempre que m’has fet el teu fill
i que lluny de tu no trobaré res de bo,
i que m’has fet per als altres.
Només servint trobem el sentit de la vida.
Missa de Cada Dia.

JESÚS, AMB EL SEU BAPTISME,
ENS OBRE LA PORTA
DE LA SALVACIÓ TOTAL.
CELEBRACIONS

13 de gener (dissabte)
1: ENFESTA
8 del vespre: CALAF
14 de gener (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS de MISSES

Calaf: Dissabte 13: Josep Cribillers
Anguera.
Diumenge 14: Fermí Cantacorps
Remei Prat. Isidre Mensa. Família
Miquel Moncunill. Família Giribet
Domingo.
Aguilar 13: Josep Comellas Esquius.
Conill 14: Carme Esquius Oliva.
Família Palà Palou.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 9 de gener
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”A 500 ANYS DE LA REFORMA
PROTESTANT”

COL·LECTES i donatius
Aguilar: Domund 99,43€
Germanor 17,30€/ Càritas 93,85€
Col·lectes 451,76€
Calaf: Capelleta 58,50€/ Full 84,52€
Llantions 305,72€/ Col·lectes 289,68€
Calonge: Col·lecta 39,50€
Castellar: Col·lectes 65,80€
Sant Martí: Col·lecta Càritas 32,70€
Col·lectes 51,65€

A càrrec de Jaume Botey,
antropòleg i teòleg

ERA A LA PPRESÓ, I VINGUÉREU A VEURE’M.
Oriol Domingo a FOC NOU
Evangeli de Mateu 25, 34-40. "Era a la
presó, i vinguéreu a veure'm (...) Quan et vam
veure malalt o a la presó, i vinguérem a
veure't? (...) Tot allò que fèieu a un d'aquests
germans meus més petits, m'ho fèieu a mi (...)
Estava a la presó, i no em vàreu visitar (...)
Quan et vam veure a la presó, i no et vam
assistir? (...) Tot allò que deixàveu de fer a un
d'aquets més petits, m'ho negàveu a mi".
Fets dels Apòstols 5, 17. "El gran sacerdot i
tots els seus partidaris, del grup dels saduceus,
portats per la gelosia, van detenir els apòstols
i els tancaren a la presó pública".

www.avantguarda.cat. Si Martín Luther
King (1929-1968) hagués estat català hauria
sigut perseguit pel règim espanyol.
S'oposava a la segregació dels negres. Va ser
assassinat. Dietrich Bonhoeffer (19061945) va fer front al règim nazi. Fou penjat.
Els germans Hans Scholl (1918-1943) i
Sophie Scholl (1921-1943) van protestar
contra la tirania. Foren decapitats. El
franciscà Maximilian Kolbe (1894-1941) a
Auschwitz es va oferir que el matessin a
canvi d'un altre. El van tancar dins una
cel.la de fam fins que va morir.

Fets dels Apòstols 6, 12. "Llavors van amotinar
el poble, els notables i els mestres de la llei,
s'apoderaren sobtadament d'Esteve i se'l van
endur al Sanedrí. Allà van presentar falsos
testimonis".

Martin Niemoller (1892-1984), pastor
luterà alemany. D'un sermó contra la
repressió nazi:
"Quan els nazis vingueren pels comunistes,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era pas comunista.
Quan empresonaren els socialdemòcrates,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era socialdemòcrata .
Quan vingueren pels sindicalistes,
no vaig aixecar la veu.
Jo no era pas sindicalista.
Quan vingueren rere els jueus,
no vaig protestar.
Jo no n'era, de jueu.
Ara vénen per mi.
I no hi ha ningú que aixequi la veu".

Papa Francesc. "No oblidem que Jesús i
els apòstols han tingut l’experiència de la
presó. En els relats de la Passió coneixem
els sofriments als quals ha estat sotmès el
Senyor. Capturat, arrossegat com un
malfactor, ridiculitzat, pegat... ¡Ell que és
innocent! També sant Pere i sant Pau
estigueren a la presó".
Carles Puigdemont, president de la
Generalitat: "Entre barrots, el Govern
legítim de Catalunya és més digne que els seus
il·lusos carcellers".

