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7 de juny del 2020
Diumenge de la Sma. Trinitat - A

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, feu que siguem una comunitat oberta,
pacífica i confiada, fruit del goig del vostre
Esperit Sant.
Una comunitat entusiasta, que sàpiga cantar la
vida, vibrar davant la bellesa, estremir-se davant
el misteri i anunciar el Regne de l’Amor.
Que portem la festa en el cor encara que sentim
la presència del dolor en el nostre camí, perquè
sabem que vós heu vençut el dolor i la mort.
Que no ens acovardeixin les tensions ni ens
ofeguin els conflictes que puguin sortir entre
nosaltres, perquè comptem, en la nostre
debilitat, amb la força creadora i renovadora del
vostre Esperit Sant.
Feu-nos experts en desfer nusos i trencar
cadenes, obrir solcs i tirar
llavors, curar ferides i mantenir
viva l’esperança.
I
concediu-nos
de
ser,
humilment, en un món abatut
per la tristesa, testimonis i
profetes de la veritable alegria.
(Pregàries seguint l’any litúrgic)

L’Amor ens agafa, dona
sentit a la nostra Vida, i
nosaltres som el batec de
Déu a la Terra.

CELEBRACIONS
Calaf: de dimarts a divendres a 2/4 de 8 de la tarda
(excepte quan hi ha un funeral)
13 de juny (dissabte)
8: CALAF

20 de juny (dissabte)
8: CALAF

14 de juny (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT

21 de juny (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dimarts: Acció de gràcies a Sant Antoni.
Dissabte 13: Família Villalba Colom. Família
Forn Mas.
Diumenge 14: Miquel Escolà i Maria Torra.
Aguilar 13: Mn. Josep Sabaté

COL·LECTES
Conill: Col·lectes Febrer i Març 72,20€

ALTRES INFORMACIONS
CONTINUEM AMB ALGUNES MESURES de
prudència mentre anem avançant en el
desconfinament:
FUNERALS: A les nostres parròquies es
poden celebrar Funerals pels difunts,
controlant l’aforament; en aquest moment és
del 50% i les mesures higièniques.
També es poden fer Funerals dels difunts
que van morir en temps de confinament
total. Les famílies en aquestes situacions es
poden posar en contacte amb la parròquia i
acordarem el dia i hora per a celebració.
Prèviament s’anunciarà per a coneixement de
la resta de amics i veïns.
DESPATX PARROQUIAL DE CALAF:
L’atenció es farà el divendres de 4 a 7 de la
tarda; el dissabte de 10 a1 del migdia.

APORTACIONS
Per a: Caritas: Caixabank
ES14 2100 0110 7102 0024 6488
Pel manteniment de les parròquies:
Caixabank ES34 2100 0110 7102 0012 5557
BBVA ES17 0182 3566 3802 0174 7719
Gràcies.

Temps de prudència,
paciència i esperança activa
La crisi sanitària i econòmica que des de fa
mesos ens està assotant a tots i, de manera
més vehement encara als més pobres, no pot
deixar de ser un referent obligat en les nostres
celebracions cristianes. Més encara, ha de ser
un temps d’exercici d’aquelles virtuts que
poden enfortir els compromisos que brollen
de la fe i d’actituds humanitàries.
La Paraula de Déu proclamada a la litúrgia
dominical:
1) acollir i alleujar els més pobres;
2) humils per servir, acollidors, senzills i
agraïts;
3) sembrar el bé;
4) la paciència, virtut activa.
Després d’un temps llarg de confinament i
que, en qualsevol altre moment, es pot repetir,
farà falta que anem ben equipats. Forma part
de l’exercici de la caritat cristiana la creixent
sensibilitat per a detectar les noves pobreses,
sense deixar d’atendre les de sempre, sempre
amb la preocupació de perquè aquestes
sempre estan en el mateix lloc i no avancen.
Acollir i alleujar els més pobres voldrà dir
ajudar-los a sortir de situacions d’indignitat o
descartament, fent possible, des del tracte
humà i l’ajuda espiritual, un canvi de situació.
Mantenir l’esperança donarà notícia que això
és possible. Exercir la caritat i fer gestos de
solidaritat no ha de ser mai l’ocasió de
l’autocomplaença o l’interès egoista de fer-se
veure, sinó tot el contrari, és el gran moment
del servei humil i discret, que sap el perquè
del seu esforç i quin és el resultat que es
proposa. La celebració de l’Eucaristia és el
moment més apropiat per aprendre l’estil
humil i solidari de Jesús en la
fracció del pa, i amb la seva
generositat que fa possible que
n’hi hagi per a tothom i encara
en sobri. Aquest temps és un
temps de paciència. Aquella paciència del
sembrador que ha fet tot el possible per
sembrar bé i no força el creixement de la
llavor anul·lant etapes de maduració. La
prudència fa que tot es tingui en compte i
assegurar la salut de tots arribi a ser aquella
virtut que Jesús tantes vegades indica a
l’Evangeli, posant els malalts com una
prioritat de la seva missió. Jesús, més que
ningú sap el que és curar a distància.
(Sebastià Taltavull Anglada, bisbe de Mallorca)

