21 d’octubre del 2018

-

DIUMENGE XXIX de l’any litúrgic

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40 - parroquiacalaf@bisbatvic.com www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Diuen que tenim els polítics que ens
mereixem perquè som nosaltres que els
votem i els atorguem la nostra
representativitat.
És clar que el nostre vot és una mica
frívol quan ens guiem per l’aspecte i la
simpatia del candidat més que pel seu
projecte, o quan passem per alt
comportaments poc honorables.
Avui et prego, Senyor, pels nostres
polítics, perquè els infonguis el sincer
desig de servir el poble que representen.
I et demano també per mi, que sigui responsable
en el seguiment dels assumptes ciutadans i
respectuós en les meves opinions.
Que el meu comportament personal sigui
coherent amb l’honestedat que exigeixo als
càrrecs públics. Que jo també procuri servir al bé
comú i contribuir al benestar de tothom.
Missa de cada dia.

CELEBRACIONS
27 d’octubre (dissabte)
5 tarda: L’ASTOR
2/4 de 7: CONILL
8 vespre: CALAF
28 d’ octubre (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
5 tarda: ALENY
Misses extres per Tots Sants
L’ASTOR: dia 27 d’octubre a les 5 tarda
ALENY: dia 28 d’octubre, 5 tarda
CALONGE: dia 1 de novembre, 5 tarda
CASTELLAR, dia 2 novembre, 10 matí
CALAF, cementiri: dia 2, 2/4 de 12

INTENCIONS MISSES
Dilluns 22: Acció de gràcies a la
Mare de Déu.
Dijous 25: Constanza López de Haro.
Dissabte 27: Família Cantacorps Prat.
Isidre Mensa.
Diumenge 28: Miquel Escolà i Maria
Torra. Josep Domingo. Lluís Esquius
Oliva. Joan Molins i Maria Aloy.
Aleny 28: Difunts família Nadal Feliu.
Difunts de la paròquia.

COL·LECTES donatius
Conill: Col·lectes 125,93€

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 23 d’octubre
Locals parroquials de Santa Maria

novicis el 1915 i va col·laborar en aquells
dies un setmanari de Vic, "Ausetania", on
també va publicar alguns versos.

c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Era d'estatura mitjana, complexió forta,
nas pronunciat. De caràcter enèrgic,
barreja d'aspror i dolçor, sabia també ser
jovial i entusiasta. La seva bona salut es va
ressentir a Itàlia, probablement a causa del
molt estudi, al qual sempre es lliurava amb
un entusiasme oblidant el merescut
descans. Els llibres i revistes es van
convertir per a ell en la millor afició
quotidiana.

Horari: de 8 a 9 del vespre
”EL LLIBRE DE RUT”
Presenta: Andreu Trilla, Escolapi.

PUJALT i EL P. URBANO
IZQUIERDO
El poble de Pujalt fa cent anys que per
aquests dies sofrí una epidèmia de grip
amb conseqüències alarmants i fatals per
bona part de la població. També a la resta
del país.
En casos com aquest les ordres religioses,
com els Religiosos pares de la
Congregació de Sant Camil de Lelis “els
camilos” dedicats a l’assistència de
malalts, es feien presents en llocs i pobles
més desatesos o bé reclamats pel poble.
Així dos pares “camilos” van acudir a
Pujalt, generosament, per assistir els veïns
que sofrien l’epidèmia. Un d’ells, el P.
Urbà Josep Calassanç Izquierdo Alcón, va
ser contagiat del virus de la grip i morí al
servei caritatiu a les persones d’aquest
poble. Algunes dades més importants que
marquen la vida del P. Urbà Josep, són les
següents:
Naixement a poble de Mosqueruela el 25
de maig de 1889. Ingressa en l'Ordre el 25
de setembre de 1902, a Vic (Barcelona).
Professió temporal el 15 de juliol de 1906,
a Vic. Professió perpètua el 8 de desembre
de 1909, a Verona (Itàlia). Ordenació
sacerdotal el 13 de novembre de 1911 a
Ceneda (Itàlia). Retorn d'Itàlia a Vic el 8
de setembre de 1912. A Vic va ensenyar
teologia, filosofia, retòrica, dret i història
durant els cursos acadèmics del 1912 al
1918. Va ser nomenat vicemestre de

Va morir a Pujalt, màrtir de la caritat, el 19
d'octubre de 1918, a les 7.00 h. (28 anys).
Assistit per el germà Florentino Pérez i el
P. Gaspar Cañada, un altre religiós camilo
de Mosqueruela, el va acompanyar també
al llarg de la seva malaltia i li va
administrar els últims sagraments. La seva
tomba a Pujalt és venerada i considerada
per tot el poble.
El P. Urbà Izquierdo, pel poble de Pujalt i
en la història dels Religiosos Camils
d'Espanya ocupa un lloc preferent pel seu
heroisme caritatiu. És considerat màrtir de
la caritat perquè va morir després d'haver
estat contagiat per la grip de 1918.

