11 de març del 2018

-

DIUMENGE IV de Quaresma – any B

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
Ens diuen que un dia la medicina guarirà
tota malaltia, que deixarem d’envellir, que
millorarem totes les capacitats humanes i
que no morirem mai. Ens diuen que tenim
la salvació a les nostres mans.
Ni que això arribés a ser veritat, penso,
Senyor, que saber-ho tot d’un món com el
nostre i no tenir la perspectiva de deixar-lo
pot arribar a ser una condemna.
Una vida eterna en un món injust, entre gent
que no sap estimar, no satisfà el meu desig
de plenitud.

Déu envia el Fill: partit,
repartit, esmicolat,

fet Pa UNIVERSAL.
M’has creat per a tu, Senyor, i només en tu
puc ser feliç del tot. Per això poso en tu la
meva confiança. Admiro l’enginy humà,
però no li demano que em salvi. Prefereixo mirar-te a la creu.
Missa de Cada Dia.

CELEBRACIONS
RECORDEM: La celebració de la missa
dels dies feiners és a les 7 de la tarda fins el
30 de març. Amb el canvi d’hora, la
passarem a 2/4 de 8 de la tarda. Quan hi ha
un funeral (en dies feiners) amb missa, no se
celebra a la tarda. Si el funeral és sense
missa, acabat el funeral, es continua amb la
consagració i comunió, a la capella dels
Dolors.
17 de març (dissabte)
8 del vespre: CALAF. MISSA AMB
PARTICIPACIÓ DE LA CATEQUESI
18 de març (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
VIA CRUCIS, Divendres de Quaresma a
dos quarts de set (2/4 de 7) a la Cripta de
Santa Calamanda de CALAF.

INTENCIONS de MISSES
Dimarts 13: Antònia Garriga Martorell.
Acció de gràcies a la Mare de Déu.
Dijous 15: Joan Grau Puig.
Divendres 16: Teresita Queralt.
Dissabte 17: Josep Closa i Maria Calderer.
Josefa Vidal i Pere Marsiñach.
Diumenge 18: Família Farrés Gilibets.
Família Riu Gilibets. Josep Vila. Maria
Teresa Huguet. Família Solanas
Martínez. Teresa Puig Rebell. Ramon
Regí Masafret. Josep Jordana Sibila.
Josep Domingo. Josep Maria Dalmases
Riera i Rita Bufarull. Francesca Vila
Malet i Josep Serra Pasqual.
Aguilar 18: Josep Soler Galobart.
Família Torà Trullàs.
Conill 18: Ramon Parés Marcet.
Pujalt 18: Josep Vall Solà.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 13 de març.
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”LA TECNOLOGIA I EL SEU
IMPACTE EN LA RELIGIÓ:
Connectats, però a què?
Presenta: Míriam Díez i Bosch, periodista
especialitzada en religió.

DEFUNCIOS - Funerals
A Calaf, vam pregar per l’etern descans:
El dia 3 de març, MARIA PÉREZ GARCÍA, de
91 anys d’edat.
El dia 4 de març, RAMON PARÉS CALVET,
de 88 anys d’edat.
Que en pau descansin!
.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 145,00€
Pujalt: Col·lectes 91,10€/ Mans Unides 65,00€
Subscripció full 25,00€.
Aguilar: Subscripció full 25,00€

QUARESMA 2018
MISSATGE DEL PAPA FRANCESC PER A LA QUARESMA 2018 [i 4]
Un cor fred
Dante Alighieri, en la seva descripció de l’infern, s’imagina el diable assegut en un tro de gel; la
seva llar és el gel de l’amor extingit. Preguntem-nos aleshores: com es refreda en nosaltres la
caritat? Quins són els senyals que ens indiquen que l’amor corre el risc d’apagar-se en nosaltres?
Allò que apaga la caritat abans que res és l’avidesa pels diners, «arrel de tots els mals» (1Tm
6,10), a la qual li segueix el rebuig de Déu i, per tant, el no voler buscar consol en ell, preferint
quedar-nos amb la nostra desolació abans que sentir-nos confortats per la seva Paraula i els seus
Sagraments. Tot això es transforma en violència que es dirigeix contra aquells que considerem
una amenaça per a les nostres «certeses»: el nen per néixer, l’ancià malalt, l’hoste de pas,
l’estranger, així com el proïsme que no correspon a les nostres expectatives.
També la creació és un testimoni silenciós d’aquest refredament de la caritat: la terra està
enverinada a causa de les deixalles llançades per negligència i interès; els mars, també
contaminats, han de recobrir per desgràcia les restes de tants nàufrags de les migracions
forçades; els cels –que en el designi de Déu canten la seva glòria- es veuen solcats per màquines
que fan ploure instruments de mort.
L’amor es refreda també en les
nostres comunitats: en
l’Exhortació
apostòlica Evangelii
gaudium vaig intentar
descriure els senyals més
evidents d’aquesta falta
d’amor. Aquests són: l’accídia
egoista, el pessimisme estèril,
la temptació d’aïllar-se i
entaular contínues guerres
fratricides, la mentalitat
mundana que indueix a
ocupar-se només del que és
aparent, disminuint d’aquesta
manera l’entusiasme
missioner. Papa FRANCESC

