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Diumenge de PENTECOSTA C

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, envieu-nos un cop més el vostre alè
per renovar la nostra fe massa feble, i perquè no sigui
només una moral, ni tampoc una ideologia, ni una
esperança ingènua, sinó una convicció que brolla de
dins.
Envieu-nos l’Esperit Sant, la força que ve de dalt,
l’únic capaç de canviar els nostres cors de pedra per
uns de carn.
Infoneu-nos el vostre esperit perquè reneixi en
nosaltres la certesa de la salvació.
Derrameu fins a vessar el vostre amor
per tal que la vostra pau no ens abandoni mai.
Ompliu-nos de la vostra Vida per poder albirar
la nova creació que ens teniu preparada.
Us agraïm, Jesús, que ens hageu
enviat el Defensor. Ell ens recorda tot
el que ens havíeu dit i ens ho fa
entendre.
Us agraïm que s’hagi quedat entre
nosaltres i que, gràcies a Ell, Vós i el
Pare visqueu en nosaltres.
(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
15 de juny (dissabte)
8 del vespre: CALAF
16 de juny (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Diu l’amic (jo) a l’Amat
(Jesús): Tu que omples lo
sol de resplendor, omple
mon cor d’AMOR (Ramon
Llull)

INTENCIONS MISSES
Dijous 13: Família López García.
Divendres 14: Isidre Santaulària Mestres.
Dissabte 15: Família Villalba Colom. Teresa
Vendrell. Ramon Ollé Selva. Isidro Selva i Maria
Serra.
Diumenge 16: Martí Selva Gassó. Teresita
Queralt. Simón Closa i Família. Joan Marc Solà.
Aguilar 16: Família Soler Galobart.
Sant Martí 16: Antonieta Prat.

PROCLAMA MATRIMONIAL
Han decidit contreure matrimoni Antoni Haro
Sampera, veí de Els Prats de Rei amb Gemma
Cots Puig, veïna de Calaf.

COL·LECTES i Donatius
Calaf: Col·lectes 424,29€
Donatiu Caritas 70,00 €
Sant Martí: Col·lectes 96,31€
Conill: Col·lectes 76,10€

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: El dia 3 de juny, per ISIDRE
SANTAULÀRIA MESTRES, de 76 anys d’edat.
El dia 6 de juny, per LOLITA CORBÍ DAVOS,
de 92 anys d’edat
Pujalt: El dia 6 de juny, per TERESA COLELL
FOLCH, de 89 anys d’edat.
Que reposin en pau!

FRAGILITATS I PORS
A opinar sempre ho podem fer, amb respecte, millor dit, cal fer autocrítica constantment. Així les
persones en la nostre societat, l’home modern vol ser totalment autònom, emancipat de la tradició
i no sentir-se culpable del passat. Paral·lelament hi ha una altra tendència que és l’autoestima
portada a extrems en la cura de si mateix, sentir-se bé, fruir de la vida i amb lluita feroç contra
l’envelliment; el seu somni és gaudir de bona salut, ser guapo i amb solvència econòmica. De forma
més àmplia i detallada podríem anar fent una autocrítica de la nostra societat.
Però
sempre
i
constantment et trobes
amb l’altre amb que ens fa
sentir, compassió, solidaritat, enveges, por... on
manifestem
la
nostra
limitació i vulnerabilitat.
Ningú se n’escapa. Quan
constatem
la
nostra
fragilitat, limitació, que
podem ser agredits o
maltractats,
aleshores
sorgeix en nosaltres la
fragilitat, la soledat i la por.
Si fóssim superhomes, no
experimentaríem la por
pròpia ni pels altres. A més, no sentiríem compassió, perquè aquesta és una experiència de
sofriment compartit, sents el sofriment de l’altre en la teva persona.
Per això el que pretenen les corrents més modernes vol superar les pors, la vulnerabilitat o
caducitat d’un mateix, però alhora vol superar o anorrear les emocions tant genuïnament humanes
com són la feblesa i la solidaritat. Recordem que ens vinculem perquè ens necessitem, perquè no
podem viure sols, perquè sentim el desig de l’altre.
Malgrat les grans tendències de buscar la pròpia autonomia (com un mite), la realitat és que malgrat
ens costa viure junts, ens necessitem per resoldre les múltiples necessitats que patim.

