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Diumenge XIV i XV – any A

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
Fes-me aquest do, Senyor:
que en tota circumstància pugui sentir-me
com un nen a la falda de la mare.
En el temps dels projectes i les il·lusions,
a l’hora de prendre decisions de futur
i d’apostar per fer coses grans,
com un nen a la falda de la mare.
En el treball de cada dia,
quan apunta el cansament i apareix
la rutina,
quan cal exercitar la perseverança
i superar-se a si mateix,
com un nen a la falda de la mare.
En els dubtes i els fracassos,
quan sembla que s’ha perdut
el temps
i que l’esforç no valia la pena,
quan cal tornar-ho a provar
per camins diferents,
com un nen a la falda de la mare.
En el dolor i la malaltia,
quan els passos es fan feixucs
i encara no s’albira la meta,
quan sembla que el temps s’acaba...
com un nen a la falda de la mare..

CELEBRACIONS
15 de juliol (dissabte)

2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
16 de juliol (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ (benedicció de
cotxes i xofers)

22 de juliol (dissabte)
6: SANTA MARGARITA
8 del vespre: CALAF
23 de juliol (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
LA SETMANA VINENT NO HI HAURÀ
FULL PARROQUIAL

INTENCIONS de MISSES

Calaf: Dissabte 15: Josep Closa i Maria
Calderer. Família Prat Casanovas.
Diumenge 16: Martí Selva Gassó. Teresita
Queralt. Joan Marc Solà Bonet (5è. Ani.)
Lluís Guix Giralt. Patrocinio
Soriano Garrido. Família Morros Selvas.
Conill 16: Família Carulla Badal.
Aguilar 16: Josep Soler Galobart.
Paquita Esquius (4t.Aniversari)
Calaf: Dimecres 19: Josep Raurich
Castellà.
Diumenge 23: Família Morros Selvas.
Conill 23: Encarnació Vilaró Caellas.
Pujalt 23: Família Casanovas.

DEFUNCIONS - Funerals

Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: El dia 6 de juliol per JOAN
CASELLAS JUNYENT de 88 anys.
El dia 7 de juliol, per JAUME FONOLL
CASANOVAS, de 71 anys d’edat.
Que en pau descansin.

BAPTISME
Calaf: El dia 2 de juliol vam batejar el nen
CESC BORRÀS JIMÉNEZ.
Enhorabona.

COL·LECTES i donatius

CALAF: Col·lecta 123,29€/
Celebracions 100,00€/ Capelleta 55,00€/
Capelleta 36,00€/ Capelleta 53,51€
MIRAMBELL: Col·lectes 21,00€
SANT MARTÍ: Col·lectes 127,21€
CONILL: Col·lectes 183,55€/
153,50€/ Full Diocesà 15,50€

Càritas

AGUILAR: Col·lectes 488,00€ / Càritas
60,17€
PUJALT: Col·lectes 233,30€
Col·lecta Caritas Corpus 48,70€

CRISTIANISME I LA NOVA
DRETA EUROPEA (II).
La setmana passada iniciàvem aquesta
dimensió dient que els nous grups de dreta
extremista són reaccions contra situacions
deficitàries de la nostra societat i que el
populisme era la resposta sense idees.
Sobre la ideologia dels moviments de la
Nova Dreta
Cal considerar que el fenomen de la Nova dreta
es base en categories psicològiques (ressentiment contra els estrangers i pèrdua de
categoria de la classe mitjana).
Aquesta Nova Dreta, tot hi ser flexible en alguns
moments, mina perillosament els principis i els
valors de les democràcies de dret com les
concebem a Europa. O sigui que, finament,
distingeix la dreta feixista de la Nova Dreta. El
feixisme era obertament antidemocràtic i es
fonamentava amb el racisme.
La Nova Dreta elimina aquest concepte de
feixisme, perquè defensen els drets civils i la
democràcia i en quan el racisme podem dir que
respecte i promou el reconeixement de les
diverses ètnies i cultures, però, cadascuna en el
territori que li escau. Per dir-ho clarament, una
ètnia, una nació. El seu principi bàsic és: “Si la
política no es construeix sobre principis ètnics,
no li espera cap futur a la humanitat” (Jörg
Haider).
Ara
la
qüestió
i
controvèrsia és
com
definir què és una nació
ètnica o un poble
ètnic. Alguns defensen
que s’ha de partir del
drets humans, altres
de
les
bases
històriques on hi juga
un paper important la
identificació cristiana
enfront de l’Islam. Altres defensen el dret a
pàtria que s’ha d’afegir als drets humans, donant
peu a l’autoritarisme.
En definitiva està en joc el concepte d’estats, de
nacions, de democràcia i noves repúbliques. En
mig de dissertacions del tot necessàries per fer
evolucionar les injustícies voluntàries i
involuntàries del nostre món, cal dir que els
patits de la Nova Dreta no són populistes pel fet
que s’adaptin a opinions canviants del poble.
Més aviat, al contrari, saben ja des de sempre
quina ha de ser la “voluntat” del “poble” i,
sobretot, qui pertany al poble. Gitanos, jueus,
ateus, socialistes i artistes d’avantguarda no
formen part, per regla general, del poble.
(seguirà)

