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DIUMENGE IV – 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
Un home posseït d’un esperit
maligne dins de la sinagoga. Pregava
i escoltava, però al pobre home no li
servia de res. El diable, per contra,
havia trobat una manera eficaç de
desacreditar la religió: tots aquells
rituals no eren capaços d’alliberar
aquell home.
Jesús entra i marca la diferència.
Aquell pobre diable no pot suportar
la presència d’aquell que ensenya
amb autoritat una doctrina nova, es
posa en evidència i sucumbeix a
l’ordre de Jesús. Surt de l’home, que
pateix una crisi però per fi queda
alliberat.
També a les nostres esglésies podem trobar persones encadenades pels mals esperits del
fanatisme, el rigorisme, els escrúpols morals, l’autoritarisme, el control dels altres, fins i
tot l’abús dels més febles. Els ritus i devocions no tenen cap poder sobre aquests mals
esperits, fins i tot sovint els reforcen en donar una aparença de bondat.
Només la trobada directa amb la persona de Jesús trasbalsa els mals esperits i allibera les
persones. La salut d’una comunitat cristiana no depèn de les formes externes sinó del
reconeixement de l’autoritat de Jesús
Missa de Cada Dia.

L’esperit del mal és pura
xerrameca,
que cal que sigui expulsada.
CELEBRACIONS

INTENCIONS de MISSES

3 de febrer (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF

Calaf: Dijous 1: Ramon Sala Coy.
Dissabte 3: Família Forn Mas.
Lluís Guix Coll.
Diumenge 4: Isidre Fitó Fitó.
Emília Muntaner Solà.
Albert Miserachs Solà.

4 de febrer (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

Conill 4: Maria Colom Prat.
Sant Martí 4: Jaume Martí Pont.

CANDALERA I SANT BLAI
CALAF: El divendres 2 de
febrer, a les 7 de la tarda,
missa i benedicció de les
candeles.
El dissabte 3 de febrer, a
les 8 de la tarda, missa i
benedicció dels fruits.
A la capella dels Dolors.
PUJALT: Dissabte 3 de febrer, a 2/4 de 7 de
la tarda, Missa i Benedicció de les candeles i
dels fruits.
CONILL i
AGUILAR:
Diumenge 4 de
febrer, a les 10 del
matí, Missa i
Benedicció de les
candeles i dels fruits.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 30 de gener
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”ESTIMAR, CUIDAR I AGRAIR LA

NATURA: LA CASA DE TOTS
Presenta: Aniol Noguera i Clofent,
escolapi i biòleg
COL·LECTES i donatius

SANT MARTÍ:
Diumenge 4 de febrer, a les 13h. Missa i
Benedicció de les candeles i dels fruits.

Calaf: Col·lecta 136
Sant Martí: Subscripcions Full 200,00€
Capelletes Sda.Fam. 33,09 i 27,71€

CALAF - Santa Calamanda
REUNIÓ PARES DE SEGON ANY
DE JOVES - CONFIRMACIÓ
Dilluns 29, a les 9 del vespre, TROBADA amb
els pares de SEGON any de catequesi de joves
Confirmació.

Dilluns 5 de febrer, festa de Santa Calamanda,
la missa serà, com de costum, a 2/4 de 12.
Seguidament es ballarà la Metradansa.

EL DIÀLEG i els entrebancs
DIÀLEG, és una manera de pensar i compartir per buscar la veritat exposant diferents
opinions, no de forma dogmàtica i segura sinó, simplement, per cercar la veritat.
Hi ha tres característiques: 1.- El diàleg autèntic, que estableix una relació viva entre persones. És
el millor camí per arribar a la veritat, no destrueix a un mateix ni l’altre.
El diàleg ha de partir del mateix interior de la persona.
2.- El diàleg inautèntic, quan, els interlocutors que parlen, creuen que es
comuniquen els uns amb els altres, però en realitat només fan que
allunyar-se els uns dels altres. Aquest cas es dóna molt en el diàleg tècnic
i en els mitjans de comunicació. Entre altres hi ha la polèmica quan es
tracta de vèncer l’altre, com a enemic.
3.- Refús del diàleg. És el dogmàtic que se li accepta el que opina (per
raons de poder, càrrec, lleis, ignorància o conveniències) o es tanca en ell
mateix o reacciona amb algun tipus de violència contra si mateix o contra
els altres. Anul·la, desqualifica l’altre. Enemic de la veritat per manca de diàleg o pobresa interior.
El gest bàsic pel diàleg és saber escoltar, obert al raonament de l’altre; ser educat i respectable
amb l’intent de buscar la veritat conjuntament.
El moment social i polític que estem travessant oblidem el diàleg i el respecte. Els qui es tanquen
en el poder i aplicacions de lleis dures sense diàleg i coherència, difícilment poden arribar a la
veritat i al bé comú. La veritat triomfarà malgrat les desqualificacions i imposicions.

