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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
Gràcies, Senyor, per tanta
gent que prepara
entrepans sabent que no
resoldran la vida de la
gent sense sostre.
Gràcies pels que van a
visitar aquella àvia i
mitiguen una mica la seva
soledat, sabent que li
queden tants problemes
per resoldre: la salut,
l’economia, la manca
d’ascensor.
Gràcies per tants petits herois anònims
que fan tot el que poden i,
el que no poden, ho deixen a les teves mans.
Dóna’m la capacitat d’entrega
de la viuda pobra.
Que aprengui a no fer el bé
esperant ser reconegut i aplaudit,
que accepti passar desapercebut
i que la gent no m’entengui,
perquè sé que el petit bé que jo puc fer
es multiplica quan arriba a les teves mans.
Missa de cada dia.

CELEBRACIONS
17de novembre (dissabte)
8 del vespre: CALAF

Les pregàries
dels senzills,
redimeixen
els altius.
• A les 8, missa amb participació de la
catequesi.

INTENCIONS MISSES
18 de novembre (diumenge)
10: AGUILAR
10:CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
CATEQUESI
Dissabte 17 de novembre:
• A les 5 de la tarda: Trobada amb els pares
de SEGON ANY DE CATEQUESI.
• A les 6 i 45 minuts de la tarda: Trobada
amb els pares i infants de PRIMER ANY
DE CATEQUESI.

Diumenge 11: Maria Marbà Vila.
Francesca Vila Malet.
Dimecres 14: Esposos Agustí Devant
i Raimunda Torras.
Divendres 16: Teresita Queralt.
Dissabte 17: Josep Closa i Maria
Calderer. Valentí Solé Ruíz (7è. Ani.)
Diumenge 18: Martí Selva Gassó. Lluïsa
Gilibets Raurich (2n. Ani.). Domingo
Monfort i Maria Domingo.
Pujalt 18: Gabriel Martí Carulla (3r. Ani.)
Aguilar 18: Família Soler Galobart.
Valentí Palomas Atcher (5è. Ani.).

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

Horari: de 8 a 9 del vespre
”QUI ERA CRIST PER ALS
PARES DE L’ESGLÉSIA”
Presenta:
Bernat Juliol, Monjo de
Montserrat, Llicenciat en teologia.
COL·LECTES i donatius
Calaf: Donatiu 50,00€ / Col·lectes 373,73€
L’Astor: Col·lectes 4,80€
Mirambell: Col·lectes 76,70€
Calonge: Col·lectes 74,16€
Sant Pere de l’Arç: Col·lectes 17,80€
Sant Martí Sesgueioles: Col·lectes 107,35€
Domund 42,86€
Pujalt: Donatiu per obres 500,00€ /
Domund 100,00€/ Col·lectes 191,00€

aportació
Trobades que t’impregnen
Segur que en la vida tothom ha tingut trobades
amb alguna persona de la qual n’ha sortit
impressionat. La trobada amb la persona que
em va edificar serenament i profundament fou
amb qui el dia 14 d’octubre passat va ser
declarat Sant, Mns. Oscar Romero, bisbe dels
pobres (El Salvador).
Com va ser aquest encontre? Jo regentava la
parròquia de Gombrèn on hi ha la casa nadiua
de Sant Francesc Coll i Guitar fundador de les
Dominiques de l’Anunciata, “Les monges del
Pare Coll”. Mns. Oscar Romero coneixia la
congregació de dominiques perquè al
Salvador hi ha unes comunitats d’aquesta
congregació. El Pare Coll va ser beatificat a
Roma el 29 d’abril de 1979. Allà ens
aplegàrem un bon nombre de feligresos de
Gombrèn i altres devots amb tot el seguici
adherides a les dominiques de tot el món. Mns.
Oscar també hi assistí, auxiliat per
l’arquebisbe de Tarragona, Josep Pont i Gol,
ja que Oscar havia perdut la maleta. Aleshores
no ens vam conèixer. Ell es queda a Roma per
unes diligències no massa afortunades.

Fou el dia 10 de maig, que de retorn de Roma,
passa pel bisbat de Vic, acompanyat de les
monges del Pare Coll li faciliten la visita a la
casa on va néixer el beat, la pica baptismal i el
temple parròquial de Sant Pere de Gombrèn.
Quan les religioses em digueren que hi havia
Mns. Romero i que els obrís el temple
parroquial, em vaig sentir ben desconcertat
perquè seguia atentament el seu testimoni de
fe i compromís amb el poble del Salvador que
estava en guerra civil. No esperava aquesta
oportunitat. Ens saludem, entrem al temple,
preguem junts amb silenci i respecte. El seu
rostre i el seu silenci profund m’emocionà, tinc
un màrtir al costat; ho preveiem.
A la sortida del temple, els qui
ens
acompanyaven, ens deixaren fer el camí del
temple a la casa del P. Coll amb intimitat del
diàleg entre ell i jo. Em sentia molt poca cosa
davant la seva presència, el seu diàleg, els
seus sospirs parlant
de la seva gent que
sofria tant al seu
país. Els seus ulls
s’abaixaren cap a
terra quan parlava
de
les
seves
gestions a Roma,
trist i preocupat.
Continuàvem carrer
avall i les paraules
d’esperança
i
valentia fins allà on
el Senyor em digui,
sorgien de la seva boca més enèrgiques que
mai sense cap expressió d’odi o venjança. Em
va marcar de veritat, com em recà deixar-lo i
no poder acompanyar-lo al Santuari de la
Marededéu de Montgrony.
El dia 24 de març de 1980, després del sermó
de la missa que celebrava, va rebre un tret al
cor i morí assassinat en defensa dels més
pobres i desemparats del país.
Aquesta mort em dolgué profundament. La
setmana santa del 1980, en totes les
celebracions vaig fer memòria del màrtir Oscar
Romero. Em costà més referenciar-lo a la
Vetlla Pasqual, perquè estava amb el cor
adolorit, però també va ser el dia que amb més
claredat ressonaren les paraules que havíem
compartir. La resurrecció del Senyor fou un
clam de victòria compartida amb els que més
necessiten en aquest món.
Sant Oscar Romero, moltes gracies, intercediu
per nosaltres.
Mn. Joan Sanglas.

