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QUARESMA, CAMÍ CAP A LA PASQUA

Tant debò els meus
camins no es desviïn
de guardar els
vostres decrets (Salm 118)
Jesús es troba en camí vers Jerusalem, on es
consumarà el seu sacrifici redemptor. La
multitud no ho entén això: ells pensaven que
el Messies seria un alliberador del domini dels
romans i l’abandonen. Fins i tot els Apòstols
no ho entenen. Jesús pren aleshores de
mostrar a Pere, Jaume i Joan una anticipació
de la seva glòria. Jesús es revela així com una
icona perfecta del Pare. La consigna pels
deixebles és aquesta: “Escolteu-lo!”. Ell és el
Salvador: seguiu-lo. L’amor ho transfigura tot!
(papa Francesc)

CELEBRACIONS
18 de març (Dissabte)
8 del vespre: CALAF (catequesi)
19 de març (Diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

CATEQUESI
DISSABTE, 18 de març, a tres quarts de 7, trobada amb pares i infants de primer any de
catequesi.
A les 8, missa amb participació de la catequesi, també amb pares i infants de segon any de
catequesi.

Cal ser un resistent
per restar dempeus
dins d’un món com
el nostre, i anar
sempre endavant.
(Monod)

INTENCIONS MISSES
Dimecres 15: Joan Grau Puig.
Dijous 16: Teresita Queralt.
Divendres 17: Família Giribet Domingo.
Dissabte 18: Josep Raurich Castellà. Josep
Closa i Maria Calderer. Jordi Puig Vilaseca.
Teresa Puig Rabell. Rosa Parés Marcet.
Pepeta Vidal i Pere Marsiñach.
Diumenge 19: Josep Vila i M.Teresa Huguet.
Família Farrés Gilibets. Josep Gilibets Solé.
Josep Riu Llena. Martí Selva Gassó. Josep
Domingo Cos. Josep Giribet Domingo. Josep
Serra Pasqual. Josep Jordana Sibila. Josep
Pou Farrés. Josep Maria Miquel Lladó.
Conill 19: Família Vilaró. Maties Bacardit.
Josep Ortuño.
Aguilar 19: Josep Soler Galobart.
Pujalt 19: Josep Vall Solà.

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: El dia 5 de març per ANTÒNIA
GARRIGA PIGRAU, de 92 anys.
El dia 6 de març per JUAN LORITE
PRADOS, de 75 anys.
Que en pau descansin!.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 14 de març, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10
del vespre. A la parròquia de Santa Maria
d’Igualada.

COL·LECTES i DONATIUS

“VIURE LA QUARESMA”

Presenta: Mn. Xavier Aymerich, teòleg i
liturgista.

CALAF: Col·lecta 252,05€/ Capelleta 115,00€/
Donatiu 50,00€
AGUILAR: Full diocesà 25,00€
SANT MARTÍ: Mans Unides 62,10€/
Sant Valentí 127,45€/ Col·lectes 52,40€

PREGUNTES QUE MOLTA GENT ES FA
1.- La persona condemnada en judici per robatori, estafa o
corrupció que potser no ha de retornar el diner a les persones
o entitats estafades o en el seu cas a la mateixa societat?
2.- La persona o entitat que ha mentit o calumniat, si es
demostra l’engany, no ha de rectificar clarament i reconèixer
i reparar el mal fet?
3.- Els comentaris dels mitjans en contra de persones o
entitats encara no condemnades poden crear una opinió
pública en contra? i si són absoltes, com retornar el mal fet?
4.- Sembla que la mentida es va convertint en un mitjà en el
debat o la confrontació. És acceptable? Com retornar a la
veritat sobre la que s’ha mentit?

Una reflexió orientativa que ens dóna Fra Josep Manuel Vallejo
Una nova paraula
paraula postveritat.
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I què vol dir postveritat? La paraula indica simplement que no interessa la veritat, que
preferim viure en un món on és més important el que ens agrada que el que és real.
L’important no és el que passa, sinó el que la gent està disposada a creure que passa.
Significa que les coses no es raonen ni es decideixen amb arguments, sinó amb
sentiments. I els sentiments són inapel·lables.
No cal dir del perill d’alienació i arbitrarietat que això
comporta. El que crida més, el que emociona més, el que
domina els mitjans de comunicació o el que la diu més
grossa a les xarxes socials és el qui s’emporta el gat a
l’aigua. Si ja no són els arguments ni la recerca crítica de
la veritat el que compta, que queda sinó la llei de la
selva, la llei del més fort?
Enmig de la ingent confusió regnant, no caldria fer més preguntes al fons de racionalitat
que tothom té a dins, en lloc d’afegir més soroll a la voràgine regnant?

