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L’ANY LITÚRGIC ENS PORTA A LA QUARESMA
Dimecres de Cendra: Sovint
això de la cendra ens passa
mig desapercebut, com un
tràmit lleuger i rutinari
d’entrada a la Quaresma.
Potser no ens fa gaire il·lusió
que ens recordin la fragilitat
de la vida ni que faríem bé de
convertir-nos, que són les
dues fórmules que solen
acompanyar la imposició de
la cendra. S’hi afegeix que, en
una societat pretesament
racional, tendim a reduir els
símbols i els gestos a la
mínima expressió, per tant la
imposició de la cendra sol
fer-se amb tanta discreció
que no ens fem conscients que ens cobrim de pols. És difícil aleshores que experimenttem la connexió de la cendra i de la pols amb la humilitat (de la paraula “humus”, terra)
o amb la mort.
El sentit de la cendra, però, està vinculat íntimament amb la Pasqua. Les nostres
cendres actuals són una forma de participació en la creu i amb ella seran transformades.
L’aigua del baptisme, que rememorem a la Vetlla, ens farà renéixer nets. La cendra té
sentit en la mesura en què connecti de debò amb dues realitats sobre les quals solem
passar de puntetes: la mort i el pecat, entès com la nostra responsabilitat personal en les
coses que no van com haurien d’anar: les relacions personals, la desigualtat, la
injustícia, el prejudici, l’egoisme... Només en la mesura en què en siguem conscients
podrem viure la Pasqua com un alliberament transformador. (CPL)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

1 de març (dimecres de Cendra)
CALAF: 7 del vespre, celebració de la missa i
imposició de la cendra.

Dimarts 28: Dolors Junyent Marmí (9è.
Aniv). Pere Mestres Ballús.
Dimecres 1: Ramon Sala Coy.
Dijous 2: Andreu Pagès Raurich.
Divendres 3: Joan Prat Soler i Dolors
Serra Molins.
Dissabte 4: Família Forn Mas. Maria
Estany Albareda. Faustino Trapero.
Teresa Puig. Rossend Masana.
Diumenge 5: Francisco Gassó Casulleras.
Jordi Puig Vilaseca.

4 de març (Dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
5 de març (Diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

Pujalt 5: Alba Solé Alsina.
Aguilar 5: Josep Soler Galobart.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 28 de febrer, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10
del vespre. A la parròquia de Santa Maria
d’Igualada.

“AUDICIONS COMENTADES:
PER COMPRENDRE LA MÚSICA
RELIGIOSA ACTUAL

Presenta: Bernat Vivancos, compositor i
professor de l’ ESMUC.

COL·LECTES i donatius
CALAF: Col·lecta 206,50€

DEFUNCIÓ - funeral
Vam pregar per l’etern descans de:
CALAF: El dia 20 de febrer per JORDI PUIG
VILASECA, de 76 anys. Que en pau descansi.

CONSELL PARROQUIAL

Es reunirà dijous vinent, 2 de febrer. Valoració
de les activitats pastorals i noves programacions.

PROPOSTA DE VIATGE A LA BASÍLICA
DE LA SAGRADA FAMÍLIA DE
BARCELONA
La Delegació diocesana de Família i Vida, ens ha fet saber que
pel proper 26 de març, a les 5 de la tarda, en
ocasió de “la Setmana de la família”, es celebrarà
conjuntament amb totes les famílies de les 10 diòcesis
catalanes, una solemne Eucaristia a la Basílica de

la Sagrada Família, amb el lema “La alegria de l’amor
es viu en família”.

Cal arribar a Barcelona a 2/4 de 4 de la tarda,
per passar els preceptius controls d’accés i ocupar el lloc
corresponent (hi hauran 4.000 invitacions a repartir entre tots els
bisbats catalans).

Els interessats a assistir-hi, comuniqueu-ho

com més aviat millor. Si hi ha un nombre
suficient d’inscrits contractarem un autocar pel
desplaçament, amb sortida de Calaf a dos quarts
de dues de la tarda, preveient el retorn cap a les
8 ó 2/4 de 9 del vespre. Si hi ha poques places
per contractar un autocar, ens ajuntaríem amb els
d’Igualada, i la sortida seria la mateixa hora, dos
quarts de dues del migdia (davant del Casal).

El cost del viatge és de 10 € per seient.
Inscripcions abans de 12 de març en el Despatx parroquial de Calaf.

