9 d’agost del 2020
Diumenge XIX durant l’any - A

HORARI Despatx Parroquial:
Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40
parroquiacalaf@bisbatvic.org
www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
De vegades no som prou
conscients dels límits de la
nostra fe. Com Pere ens
sentim prou confiats i forts
per afrontar qualsevol repte
que
se’ns
presenti.
Emparats
en
l’aparent
seguretat d’una fe rebuda
que ha crescut a l’escalf de
la comunitat cristiana, ens
sentim capaços de tot. No
ens adonem que vivim una
fe heretada i que ens cal
experimentar el seu valor a
la nostra vida.
La fe dels deixebles es fonamentava en la predicació i els signes que feia Jesús, però no
en la seva pròpia confiança en Ell. Pere pensava que si el Mestre caminava sobre les
aigües, ell també ho podia fer.
Les paraules de Jesús convidant-lo a acostar-se no eren una fórmula secreta per
aconseguir un prodigi sobrenatural, sinó una oportunitat de provar la seva fe. Volia que
s’adonés que encara no creia fermament en la seva Paraula com a fonament davant les
dificultats. La fe no consisteix a realitzar fets extraordinaris ni creure en l’eficàcia màgica
d’unes paraules. Es tracta de confiar. Si Déu ens crida, no ens deixarà caure mai.
(Missa Cada Dia)

CELEBRACIONS
Calaf: de dimarts a divendres a 2/4 de 8 de la
tarda, a la Cripta de Santa Calamanda.
(excepte quan hi ha un funeral).

14 d’agost (divendres)
8: CALAF
15 d’agost (dissabte)
2/4 de 12: CALAF
16 d’agost (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
22 d’agost (dissabte)
8: CALAF
23 d’agost (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Dimarts 11: Acció de gràcies a la
Mare de Déu.
Dimecres 12: Acció de gràcies a la
Mare de Déu.
Divendres 14: Roser Vilaseca Caellas.
Dissabte 15: Maria Vila Prat.
Maria Marbà Vila. Domènec Serra
Cortadellas.
Diumenge 16: Mn. Josep Sabaté.
Teresita Queralt. Martí Selva Gassó.
Pere Pallarès Figuera..
DURANT l’estiu, la publicació del FULL
PARROQUIAL, serà cada quinze dies.

- FUNERALS Calaf:

COL·LECTES-Aportacions

- El dia 24 de juliol per MARIA SOLER
GORDÓN, que morí el dia 30 de març, a
l’edat de 84 anys.
- El dia 2 d’agost per MARTÍ ROIG SALLENT,
que morí el dia 3 d’abril a l’edat de 81 anys.
- El dia 6 d’agost per LÍDIA CAELLAS
COROMINAS, que morí el dia 17 De març, a
l’edat de 89 anys.
- El dia 7 d’agost per JOAN CARLES
BUSQUET GAVÍN, que morí el dia 13 de
març, a l’edat de 46 anys.
En pau descansin!

CALAF: Col·lectes 746,83€
SANT MARTÍ: Col·lectes 294,67€
Sant Cristòfol 78,00€

Les Parròquies seguim treballant per
tothom. Ens hi ajudes?
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
També entrant a
www.parroquies.bisbatvic.org, omplir el
formulari. Gràcies.

HEM NASCUT PER APRENDRE
El coronavirus ha agafat la humanitat a contrapeu. Cal afegir-hi el mal estar social, polític i religiós. Sí,
podríem fer una llista inacabable d’incerteses i lamentacions. Hem d’aixecar el cap i veure més enllà
sense caure en el paternalisme sinó mirant la realitat amb confiança i compromís.
1. El primer que haurem de fer serà restablir la confiança entre nosaltres. Ja veurem en quina mesura,
després que hagi acabat completament la pandèmia, continuem veient els altres com a potencials
enemics de la nostra salut. La desconfiança a què obliga el distanciament social es podria enquistar en la
nostra cultura.
2. Els països de la Unió Europea hauran de canviar la seva política econòmica no sols amb subvencions
fugisseres sinó ajudar sectors concrets (sobretot la sanitat i educació, on en notem les conseqüències) i
sense manipulació de governs que
tendeixen al populisme.
3. En moments de globalitat, Occident no
hauria d’oblidar el seu compromís de
justícia amb els països del sud i d’orient. La
crisi econòmica mundial provocarà
emergències humanitàries d’un abast
incalculable.
4. Cal cercar mesures adequades després
del que estem passant:
a) Cal posar de manifest les causes
ecològiques: l’ésser humà, a mesura que va
guanyant terreny a la naturalesa, va entrant
cada vegada més en contacte amb animals
portadors de nous virus per als quals no
tenim protecció.
b) Hem de replantejar-nos el model de globalització i de consum. Hem de consumir més localment. No
només consumim massa, sinó que consumim productes que venen de massa lluny.
c) S’han d’elaborar protocols d’actuació per a altres possibles pandèmies i catàstrofes amb investigació
competent.
d) És urgent avaluar el nostre sistema d’atenció a les persones de més edat. Tots n’hem palpat la seva
vulnerabilitat i falta de planificació per a donar valor a la gent gran. No és una crítica a qui atén les
residències, prou que fan.
Apel·lem per l’esperança si ens sentim tots una sola humanitat des de l’experiència de la vulnerabilitat
compartida, evitant diferències entre rics i pobres o nord i sud. No són gaires les oportunitats que l’ésser
humà té d’afrontar un repte comú en el qual només ens salvem si ens salvem tots.

