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QUARESMA, CAMÍ CAP A LA PASQUA

Si algú
m’escolta,
m’aclama i
m’obre la porta,
entraré a casa
seva i menjaré
amb ell, i ell amb
mi.
Jesús entra a Jerusalem per morir a la
creu. I és precisament aquí on
resplendeix el seu regnat segons Déu:
el seu tron reial és la fusta de la creu.
Per què la creu? Perquè Jesús pren
sobre ell el mal, la brutícia, el pecat del
món, també el nostre, i el renta amb la
seva sang, amb la misericòrdia. Jesús,
a la creu, sent tot el pes del mal, i amb
la força de l’amor de Déu el venç, el
derrota amb la seva resurrecció. La
creu de Crist, abraçada amb amor, mai
no condueix a la tristesa, sinó a
l’alegria. La Setmana Santa és un
temps de gràcia que el Senyor ens dóna
per obrir el nostre cor.
(papa Francesc)

INTENCIONS MISSES
Dimarts 11: Família Graells Prat.

Dimecres 12: Carme Monfort Gregori.
Dijous 13: Carme Gener Sancliments.
Dissabte 15: Josep Closa i Maria Calderer.
Diumenge 16: Martí Selva Gassó. Teresita
Queralt. Teresa Puig Rabell.

Posem les
nostres mires
no en el temps,
sinó en
l’eternitat.

Conill 16: Maria Gil Bové.
Aguilar 16: Josep Soler Galobart.
Calonge dilluns 17: Miquel Nadal i família.
Família Fitó Besora. Carme Esquius Oliva.
Josep Montaner Domènech. Carme Gener
Sancliments.

CELEBRACIONS

COL·LECTES i DONATIUS

13 d’abril (Dijous Sant)
5: AGUILAR
2/4 de 7: SANT MARTÍ
8 vespre: CALAF

CALAF: Col·lecta 254,52€
SANT MARTÍ: Col·lectes 94,48€

14 d’abril (Divendres Sant)
2/4 de 12: CALAF
2/4 de 12: PUJALT
2/4 de 5: SANT MARTÍ
5: AGUILAR
2/4 de 7: CONILL
9: Via Crucis a CALAF
15 d’abril (Dissabte Sant)
10 vespre: CALAF
16 d’abril (Diumenge de Pasqua)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

DEFUNCIONS - funerals
Vam pregar per l’etern descans:
Sant Martí: Dissabte 1 d’abril
per
RAMONA VIVES SAPERAS, de 86 anys
d’edat.
Que en pau descansi.

PROCLAMES MATRIMONIALS
Han decidit contreure matrimoni en DANIEL
LÓPEZ DOMÍNGUEZ amb MERITXELL
ROSANAS DALMASES, ambdós veïns de
Calaf.

17 d’abril (Dilluns de Pasqua)
2/4 de 12: CALONGE

RECOSIR UN MÓN QUE ES TRENCA –III- CiJ
L’extrema dreta com a problema i com a símptoma
Un altre símptoma que demostra fins a quin punt la nostra societat manifesta cada cop més hostilitat envers
la democràcia és l’auge de l’extrema dreta a Europa: ja no es tracta només d’una ideologia de minories
reduïdes, sinó d’una veritable temptació per a les masses. A Polònia, un partit com l’anomenat Llei i
Justícia va obtenir el 37,6% dels vots l’any 2015; a Hongria, el Moviment per a una Hongria millor
(Jobbik), va assolir el 20,2% el 2014. L’auge d’aquests moviments no es dóna només en països on la
democràcia és una realitat relativament recent. Als països nòrdics ha crescut fins a assolir percentatges
alarmants, com ara el 13% de Suècia i el 21% de Dinamarca. En altres de llarga tradició democràtica –per
exemple França (27%), Alemanya (14%), Suïssa (29%) o Àustria (20%)– les dades són profundament
preocupants. A més, l’augment de l’extrema dreta està condicionant les polítiques de tots els països europeus en matèries com són la immigració, l’acollida de refugiats o fins i tot la llibertat religiosa.
Una bona part d’aquest creixement s’esdevé precisament en barris o en ciutats que havien estat considerats
feus dels partits d’esquerres. Les desigualtats creixents i la globalització del mercat de treball de més baixa
qualificació han deixat desprotegides unes determinades capes socials i han desencadenat la por en una part
important de la població. La immigració ha passat a ser vista com una amenaça en els àmbits econòmic,
cultural i religiós (en l’Europa descristianitzada!); la por «arrela» amb gran facilitat i explota en forma
d’extrema dreta.
Per contrarestar l’auge d’aquests moviments és necessari no obviar les causes profundes que
l’afavoreixen i construir un nou relat en què la reducció de la desigualtat, la protecció social i la lluita
contra els prejudicis culturals puguin tenir un pes decisiu. Tant partits com la societat civil no tan sols ens
hi juguem la convivència sinó el futur de la nostra democràcia; una democràcia política que no pot existir
sense democràcia econòmica.
Si fa uns anys podíem pensar que la democràcia i la modernitat eren «la fi de la història» i que, a poc a poc,
tots els països s’anirien afegint a la fortalesa de la seva «veritat», ara mateix presenciem involucions
importants (la Turquia d’Erdogan, la Rússia de Putin, els EUA de Trump…). Així, si fa uns anys semblava
que caminàvem inexorablement cap a una globalització de la democràcia, avui sembla més probable el
retorn a una globalització de la por i de les fronteres.

