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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Quan algú em fa mal, penso de seguida
que el món està podrit,
que no em puc fiar de ningú i que
he de fer servir les meves armes
per sobreviure.
I així es van propagant de generació en
generació l’egoisme, l’enveja, la violència,
la mentida, la desconfiança i la venjança.
Vós heu vingut, Senyor, a trencar aquest
cercle viciós, a redimir aquest pecat
original.

CELEBRACIONS
25 de febrer (Dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF
26 de febrer (Diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

El foc no es venç amb més foc,
el mal no es venç amb més mal.
El foc es venç amb aigua
i el mal es venç amb el bé.
Que l’aigua del vostre baptisme,
pel qual ens identifiquem amb Vós,
ens faci capaços d’escampar pel món la
llavor del Regne que Vós hi heu plantat, i
que hi germinin la pau i el bé.

INTENCIONS MISSES
Dissabte 25: Maria Estany Albareda.
Ton Villalba Puig. Pedro Díaz
Madroñero (2n. Aniversari).
Diumenge 26: Jaume Reventós.
Pujalt 26: Alba Solé Alsina.
Aguilar 26: Francesc Comellas
i Maria Santamans.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 21 de febrer, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10
del vespre. A la parròquia de Santa Maria
d’Igualada.

“L’EVANGELI DE MATEU” ( i III)
Presenta: P. Andreu Trilla, escolapi.

COL·LECTES i donatius
CALAF: Mans Unides 318,00€/ Llantions
188,00€/ Col·lecta 258,53€ / Full 63,00€
SANT MARTÍ: Llantions 423,47€
Full 75,00€
AGUILAR: Mans Unides 20,75€
Full 25,00€
CONILL: Col·lectes 104,70€
Full Diocesà 21,52€

DEFUNCIONS - funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
CALAF: El dia 11 de febrer per ROSSEND
MASANA MARSIÑACH, de 86 anys.
I per TERESA PUIG RABELL, de 88 anys.
Que en pau descansin!

TORNEM JESÚS ALS POBRES-I
Del llibre “Tornem Jesús als pobres” d’Oriol
Xirinachs i publicat per CPL, en traurem algun
resum que es publicarà en aquest Full.

L’Esperit del
Senyor reposa
sobre meu
perquè ell m’ha
ungit. M’ha
enviat a portar
la Bona Nova
als pobres (Lc
4,18)
Ens podem paltejar: ¿per què procurem donarho tot als pobres menys la Bona Nova de
Jesús? Una pregunta ben incòmoda!.

De vegades ens encallem en la definició de qui
són els pobres, perquè tots en som, en cert
sentit, però cal reconèixer l’enorme desigualtat
social i les seves conseqüències. O de vegades
idealitzem la pobresa confonent la misèria i les
seves conseqüències amb l’austeritat.
Omplim els pobres d’allò que creiem que
necessiten: de menjar, de roba o de coses que
ja no ens fan falta a nosaltres. Lluitem a través
de la política, del sindicalisme i de l’associacionisme perquè les persones puguin viure
dignament. Els escoltem, els acompanyem, els
formem, procurem que es promocionin...
Però en canvi, parlar-los de Jesús ens
incomoda. Perquè ens espanta l’anunci d’una fe
no sempre gaire coherent amb la nostra forma
de vida, perquè som conscients que la nostra
relació sovint és de poder, o potser pel mateix
pudor que de vegades ens impedeix d’anunciar
Jesús en el nostre entorn.
Però és molt clar, en canvi, que la Bona Nova
de Jesús s’adreça sobretot als pobres, i de
forma explícita, i que l’alegria de l’Evangeli
només es capta des de la pobresa. Tantes altres
qüestions ens planteja la necessitat de viure
amb els pobres, pels pobres i pobrament.

™ ¿Quins són els pobres
que ens envolten?
™ ¿Com ens hi relacionem
personalment i
comunitàriament?
™ ¿Quines coses
compartim amb ells?

