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DIUMENGE V de Quaresma – any B

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
Quan s’acosti l’hora de temença, Senyor, que sigui
agafat de la teva mà. Que amb tu sigui gra de blat
que dóna fruit en morir.
Ens has creat amb l’instint de conservar i estimar la
vida, però també amb l’anhel d’una plenitud que
sabem que no trobarem en aquest món.
Des de la creu ens ensenyes que la mort pot ser una
major naixença, Senyor, si fem de la vida una
ofrena, una llavor que germina i dóna fruit.
Tu també estaves espantat, Senyor, i per això no ens
hem d’avergonyir de la por que ens fa patir i morir.
Però fer-ho agafats de la teva mà és el més gran
consol que podem tenir. Tu no et vas fer solidari
només
de tots els que pateixen físicament, sinó també del
dolor moral dels que se senten abandonats de
tothom. I, tanmateix, vas afrontar la mort de cara i
l’has vençuda. Gràcies, Senyor!
Missa de Cada Dia.

Cal Canviar l’ètiCa del poder,
per l’ètiCa del donar-se (Hans Küng)
CELEBRACIONS
RECORDEM: La celebració de la missa
dels dies feiners és a les 7 de la tarda fins el
23 de març. Amb el canvi d’hora, a partir
del 27 de març, se celebrarà 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.
19 de març:
7 de la tarda: Calaf (festivitat de Sant Josep)
a la cripta de Santa Calamanda.

21 de març: CALAF, a les 7 de la tarda
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL
PERDÓ, a 2/4 de 8 celebració de la Missa
24 de març (dissabte)
8 del vespre: CALAF
25 de març (diumenge de Rams)
¾ de 10: CONILL
¾ de 10: AGUILAR
1/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS de MISSES

És una proposta, podria haver-hi algun canvi

Dimarts 20: Josep Pou Farrés. Eulàlia Gasch.
Josep i Josepa Giribet Domingo. Josep Maria
Miquel Lladó.
Divendres 23: Dolors Junyent Marmí.
Diumenge 25: Maria Domingo Cos. Rosa Piñol
Vilaseca. Família Puerta Page.
Aguilar 25: Francesc Comellas
i Maria Santamans

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 20 de març.
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”AUDICIÓ COMENTADA DE
LES VESPRES DE
MONTEVERDI”
Presenta: Oriol Pérez Triviño, musicòleg.

DEFUNCIOS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: Dissabte, 10 de març, ROSA PIÑOL
VILASECA, de 91 anys d’edat.
Divendres, 16 de març, FELISA CASTRO
GRACIA, de 82 anys d’edat.
Conill: Dissabte, 10 de març, AGUSTÍ CREUS
ESQUIUS, de 84 anys d’edat.
Castellar-Aguilar: Dilluns, 12 de març, MARIA
MAGDALENA MIR SUÁREZ, de 96 anys
d’edat.
Que en pau descansin!
.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 384,41€
Conill: Col·lectes 144,00€
Mans Unides 118,00€
Aguilar: Col·lectes 45,00€

L’ÈTICA I L’ESTÈTICA
L’estètica és important i a tots ens agraden les
coses boniques, però és una obsessió de la nostra
cultura. L’estètica pot i hauria d’anar junt amb
l’ètica, però no sempre és així. No oblidem que
l’ètica és més estàtica, universal i fonamental;

mentre que l’estètica és més passatgera. Un
exemple de que no sempre van juntes:
Una persona (amb noms i cognoms i en una
població ben nostrada) dormia en un caixer del
poble i un dia hi van arribar uns treballadors
socials per oferir-li una habitació en una pensió
per cinc dies. L’home va acceptar cregut que
seria l’inici d’un procés per resoldre la seva
situació. Al cinquè dia es va trobar altre cop al
carrer i saber que en aquells dies havia hagut la
visita al poble del polític de torn. Al cap d’unes
setmanes o mesos, li van tornar fer l’oferta, i ell
els va dir que moltes gràcies, però que ja estava
bé al caixer o al repeu d’una entrada. Perquè els
pobres són pobres, però no tontos.
Aquest exemple ens pot fer adonar, que malgrat
hi hagi una estètica compassiva i voluntària, és
traïdora i interessada.
Hem fet creus bellíssimes, pontificals amb uns
aromes i unes cantúries celestials. Però potser
amaguem la nostra lletgesa interior.
Per tant no hi ha una bona estètica si no hi ha
una bona ètica.

