10 de març del 2019

-

DIUMENGE I, Quaresma C

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
Ta l com vós, Jesús, empès per l'Esperit,
vau fer l'experiència del desert, allà, vora el Jordà ,
acompanyeu-me en aquesta Quaresma, en aquests
quaranta dies d e desert.
Feu que em trobi amb mi mateix, amb les meves
contradiccions, incoherències i pecats.
Ompliu el silenci, la foscor i la buidor del meu cor
amb la vostra Paraula afectuosa, amb la vostra Llum
clarivident, amb la vostra Vida reconfortant.
Feu-vos present en la meva solitud com el guia, el
mestre, l'amic.
Que amb la vostra companyia vagi descobrint el
Pare i caminant cap a Ell; vagi descobrint els altres i
a prengui a ser amic i germà. Que amb vós camini
pel món, estimant i protegint la vida, posant pau i
oferint perdó.

Quan la vida es
feixuga, voldríem que
fins les pedres es
tornessin pans.
Un viure fàcil, atreu,
però no satisfà a
ningú
CELEBRACIONS
16 de març (dissabte)
8 vespre: CALAF
17 de març (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Amb vós vull fer el camí de la creu
carregant la meva i sostenint la dels
altres posa t la vida a les mans del Pare i
esperant, com vós, que l'aculli en aquell
cel nou i terra nova que ara tots anem ja
construint. (Pregàries de tot l’any )

INTENCIONS MISSES
Dijous 14: Acció de gràcies a St.
Pancràs.
Divendres 15: Joan Grau.
Dissabte 16: Teresita Queralt. Isidre
Fitó.Pepeta Vidal i Pere Marsiñach.
Diumenge 17: Antonio Besora Freixes.
Martí Selva Gassó. Simon Closa
i família. Domingo Montfort. Acció de
gràcies a St. Judes Tadeu. Ramon Regí
Masafret.
Aguilar 17: Família Soler Galobart.
Sant Martí 17: Rosa López García
i Josep Palau Cuadros.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
La Bona Nova,
testimoni de simplicitat i coratge
Dimarts vinent, de 8 a 9 del vespre. Locals
parroquials de Santa Maria d’Igualada.

Dimarts dia 12 de març: “Oscar
Romero, bisbe dels pobres”
A càrrec de Mireia Rubio Molín,
Periodista.
DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
Conill: El dia 6 de març per XAVIER DE SOLÀ
PARETA, de 55 anys d’edat. Que en pau
descansi.

QUARESMA 2019
•
•

En les misses de dies feiners, res
de Vespres en començar la
celebració de la missa.
Els divendres de durant la
Quaresma, VIA CRUCIS (camí de
la creu) mitja hora abans de la
missa, a 2/4 de 7 (6.30), a la cripta de
Santa Calamanda.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Capelleta Sagrada Família 65,00€
Col·lectes 259,18€
Sant Martí: Subscripcions full 50,00€
Col·lectes Sant Martí 45,92€
Col·lectes Sant Valentí 210,00€
Calonge: Col·lectes 95,00€
Conill: Col·lecta Mans Unides: 100.00€
Col·lectes: 97.53 €

CONSELL INTERPARROQUIAL DE
PASTORAL
El proper dijous 14 de març, a les 9 del
vespre, es reunirà la Consell Interparroquial
de Pastoral.

VISITA PASTORAL
De tant en tant anirem
recordant les dates
d’aquesta
visita
pastoral. Per diferents
motius (entre ells els
d’agenda), no es faran
visites a totes les
parròquies. Més aviat
serà per zones. Per això aconsellem que a les
parròquies on no hi hagi visita pastoral,
acudeixin a la parròquia més propera que hi
hagi missa amb visita pastoral o a la que els
sembli més escaient.
- Dia 24 de març (diumenge) a les 13 h. del
migdia, SANT MARTÍ SESGUEIOLES.
Acollint Segur, La Guàrdia i tothom que
vulgui.
- Dia 24 de març (diumenge) a les 5 de la
tarda, SANT PERE DE L’ARÇ. Acollint tot
el municipi de Calonge de Segarra (Aleny,
Dusfort, Enfesta, Mirambell)
- Dia 31 de març (diumenge) a les 10 del matí,
SANT VICENÇ DE CONILL.
- Dia 31 de març (diumenge) a 2/4 de 1 del
migdia, SANT ANDREU DE PUJALT.
- Dia 28 d’abril (diumenge) a les 10 del matí,
SANT ANDREU D’AGUILAR DE SEGARRA.
- Dia 28 d’abril (diumenge) a les 12 del migdia,
SANT JAUME DE CALAF, amb
Confirmacions.

El paper de les dones dins l’Església. «La veu pública és un tret de
masculinitat des dels inicis de la història, i això exclou del poder les dones. Hem de reivindicar la nostra
autoritat dins l’Església, i que no es quedi en el simple fet de poder optar al sacerdoci per part de les dones.»
Per canviar aquesta situació, cal destacar la importància d’aconseguir que les dones no siguin tractades
només com a víctimes, «Les dones només tenen veu pública quan parlen del seu victimisme, i hauríem
d’aspirar a més i acollir totalment la seva veu.» Per això l’Església encara té moltes assignatures pendents,
com queda demostrat amb el baix nombre de teòlogues que hi ha. I no sols això sinó la importància de la
participació i responsabilitat per part dels laics i en concret de les dones a les parròquies. Que avancem en
un camí que ha de portar a la igualtat efectiva dins l’Església.

