25 de febrer del 2018

-

DIUMENGE II de Quaresma – any B

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
Segur, Senyor Jesús, que Pere, Jaume i
Joan van començar a mirar-te d’una altra
manera després que et van veure
transfigurat dalt de la muntanya.
Segur, també, que després d’aital
demostració es deurien quedar parats
quan els van dir: ni una paraula d’això.
Així va ser que van aprendre a valorar
la grandesa divina amagada en cada petit
gest teu de bondat, de tendresa, de cura,
de perdó.
Així va ser que van arribar a entendre
que tothom qui acull un infant,
dona de menjar a qui té fam,
visita un malalt o un pres,
és a tu a qui acull, alimenta o visita.
Senyor, ensenya’m a anar més enllà
de l’aparença de les persones.
Que no prejutgi ningú pel seu aspecte extern
i que busqui especialment la teva presència
en els més petits i menys valorats pel món..
Missa de Cada Dia.

CELEBRACIONS
3 de març (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
4 de març (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
VIA CRUCIS, Divendres de Quaresma a
dos quarts de set (2/4 de 7) a la Cripta de
Santa Calamanda de CALAF.

Per la Fe, veiem
Jesús tot sol,
transfigurat,
malgrat tantes
desfiguracions de
la nostra societat.
INTENCIONS de MISSES
Calaf: Dimarts 27: Carme Mallorquí.
Dimecres 28: Dolors Junyent Marmí (10è).
Dijous 1: Ramon Sala Coy.
Divendres 2: Andreu Pagès Raurich.
Dissabte 3: Família Forn Mas.
Diumenge 4: Lluís Guix Coll.
Teresa Puig Rebell.
Conill 4: Ramon Parés Marcet.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 27 de febrer
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”CONFLICTES i SOLUCIONS:
primeres comunitats i món
actual”

DEFUNCIÓ - Funeral
A Pujalt vam pregar per l’etern descans de:
GENOVEVA BORRELL SANTACREU, de 88
anys d’edat. Que en pau descansi.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 130.00 €

Presenta: Lluís Serra Llensana, germà
Marista i teòleg

QUARESMA 2018
MISSATGE DEL PAPA FRANCESC PER A LA QUARESMA 2018 [2]
Un cor fred

Dante Alighieri, en la seva descripció de l’infern, s’imagina el diable assegut en un tro de gel; la
seva llar és el gel de l’amor extingit. Preguntem-nos aleshores: com es refreda en nosaltres la
caritat? Quins són els senyals que ens indiquen que l’amor corre el risc d’apagar-se en nosaltres?
Allò que apaga la caritat abans que res és l’avidesa pels diners, «arrel de tots els mals» (1Tm
6,10), a la qual li segueix el rebuig de Déu i, per tant, el no voler buscar consol en ell, preferint
quedar-nos amb la nostra desolació abans que sentir-nos confortats per la seva Paraula i els seus
Sagraments. Tot això es transforma en violència que es dirigeix contra aquells que considerem
una amenaça per a les nostres «certeses»: el nen per néixer, l’ancià malalt, l’hoste de pas,
l’estranger, així com el proïsme que no correspon a les nostres expectatives.
També la creació és un testimoni silenciós d’aquest refredament de la caritat: la terra està
enverinada a causa de les deixalles llançades per negligència i interès; els mars, també
contaminats, han de recobrir per
desgràcia les restes de tants nàufrags
de les migracions forçades; els cels –
que en el designi de Déu canten la seva
glòria- es veuen solcats per màquines
que fan ploure instruments de mort.
L’amor es refreda també en les nostres
comunitats:
en
l’Exhortació
apostòlica Evangelii
gaudium vaig
intentar descriure els senyals més
evidents d’aquesta falta d’amor. Aquests
són: l’accídia egoista, el pessimisme
estèril, la temptació d’aïllar-se i entaular
contínues
guerres
fratricides,
la
mentalitat mundana que indueix a
ocupar-se només del que és aparent,
disminuint
d’aquesta
manera
l’entusiasme missioner. FRANCESC

