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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Jesús contempla amb els seus deixebles el temple magnífic de Jerusalem i pronuncia
unes paraules profètiques, que l’evangelista Lluc entén de veritat perquè ha sabut de la
destrucció del temple l’any 70 per obra de les tropes romanes.

La història, diu Jesús, sembla derivar cap a la catàstrofe, que serà anunciada per
guerres, tragèdies, proves i persecucions.
Crist no és pas un profeta de desventures i recorda que aquests moments ni s’anirà al
precipici, ni triomfarà el mal: la perseverança i la fe faran brillar l’alba de la salvació.
(Paraula i vida)

CELEBRACIONS
19 de novembre (Dissabte)
8 vespre: CALAF (amb participació a la
catequesi)
20 de novembre (Diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
SANT MARTÍ SESGUEIOLES, aquest
diumenge 13 de novembre, a la 1 del migdia,
celebrem la festa del nostre patró Sant Martí,
monjo, bisbe, dedicat al servei dels pagesos i sant
reconegut per diverses confessions cristianes.

INTENCIONS MISSES
Dimarts 15: M. Teresa Vilalta Giribet.
Serafina Gilibets Raurich.
Dimecres 16: Teresita Queralt.
Divendres 18: Josep Raurich Castellà.
Dissabte 19: Josep Closa i Maria Calderer.
Joan Villalba Casanovas. Aniset Vilà Freixes
i Neus Noguera Badrenas. Valentí Solé Ruíz.
Diumenge 20: Martí Selva Gassó. Miquel
Escolà i Maria Torra. Pels germans Miquel
i Martí.
Aguilar 20: Família Torà Trullàs. Josep
Soler Galobart. Valentí Palomas Atcher.
Pujalt 20: Família Martí – Soler.
Sant Martí 20: Josep Fargas Giralt.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, dia 16 de novembre, de 2/4 de 9 a
2/4 de 10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada.

“LA CARTA ALS HABREUS, del
Nou Testament, 2a. part”.

Presenta: Mn. Josep Escós, teòleg.

REUNIÓ PARES CATEQUESI I
MISSA
DISSABTE vinent, 19 de novembre:
 A les 5 de la tarda: Reunió de pares de
SEGON any de catequesi.
 A ¾ de 7 de la tarda: Reunió de pares i
infants de PRIMER any de catequesi.
 A les 8, MISSA amb participació de la
catequesi.
Quan celebrem la missa (Eucaristia), és el
moment més important de la comunitat
cristiana perquè ens trobem amb el mateix
Senyor ressuscitat, o sigui, és la nostra
adhesió a Jesucrist junt amb els germans. Els
signes per excel·lència són la paraula, el pa i el
vi. Deixem que siguin la nostra llum en el
camí i que impulsin la nostra vida cristiana.

COL·LECTES
CALAF: Col·lecta 182,43€
SANT PERE DE L’ARÇ: Col·lecta 14,10€
SANT MARTÍ: Col·lecta 132,47€/
Domund 48,15€
CONILL: Col·lectes 229,00€/
Full Diocesà 20,31€

VISITAR ELS MALALTS
Si la setmana passada publicàvem el servei als
malalts a l’hospital, avui apuntem les paraules
que pronuncià el papa Francesc dimecres passat
fent referència als malalts i als presos
Benvolguts germans i germanes, bon dia
La vida de Jesús, sobretot en els tres anys del
seu ministeri públic, va ser una incessant
trobada amb persones. Entre elles, un lloc
especial van ser els malalts. Quantes pàgines
dels Evangelis narren aquestes trobades! El
paralític, el cec, el leprós, l'endimoniat, i
innombrables malalts de tot tipus… Jesús s'ha
fet proper a cadascun de nosaltres i els ha curat
amb la seva presència i el poder de la seva força
guaridora. Per tant, no pot faltar, entre les
obres de misericòrdia, la de visitar i assistir a les
persones malaltes.
Al costat d'aquesta obra podem incloure la
d'estar a prop a les persones que estan a la
presó. De fet, tant els malalts com els presos
viuen una condició que limita la seva llibertat. I
precisament quan ens falta, ens adonem de
quant és preciosa! Jesús ens ha donat la
possibilitat de ser lliures malgrat els límits de la
malaltia i de les restriccions. Ell ens ofereix la
llibertat que prové de la trobada amb Ell i del
sentit nou que aquesta trobada porta a la nostra
condició personal.
Amb aquestes obres de misericòrdia, el Senyor
ens convida a un gest de gran humanitat: el
compartir.
Recordem
aquesta
paraula:
compartir. Qui està malalt, sovint se sent sol.
No podem amagar que, sobretot en els nostres
dies, precisament en la malaltia s'experimenta
de forma més profunda la solitud que travessa
gran part de la vida.
Una visita pot fer sentir a la persona malalta
menys sola i una mica de companyia és una
bona medicina! Un somriure, una carícia, una
encaixada són gestos senzills, però molt
importants per qui se sent abandonat.
Quantes persones es dediquen a visitar als
malalts als hospitals i a les seves cases! És una
obra de voluntariat impagable. Quan es fa en
nom del Senyor, llavors es converteix també en
expressió eloqüent i eficaç de misericòrdia. No
deixem soles a les persones malaltes! No
impedim que trobin alleujament, i nosaltres així
enriquir-nos per la proximitat de qui sofreix. Els
hospitals són avui veritables “catedrals del
dolor” però on es fa evident també la força de la
caritat que sosté i sent compassió.

