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DIUMENGE IV, cicle C

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
Senyor, gràcies perquè no heu deixat d’enviarnos els vostres profetes.
Perdó perquè voldríem que ens parléssiu
directament a nosaltres, voldríem ser de nou
els protagonistes de la història, però Vós, com un
bon pedagog, ens aneu donant pistes perquè
aprenguem a trobar-vos, a descobrir-vos amagat
en els esdeveniments.
Perdó per no saber acollir aquells que Vós ens
envieu per interpel·lar-nos, per desinstal·lar-nos
de les nostres comoditats, de les nostres rutines.
Perdó per tenir el cor endurit i no saber escoltar
les seves paraules, i tampoc el seu exemple o el
seu neguit.
I si no sabem trobar-vos en el que tenim al
costat, com podem aspirar a veure-us més
enllà del nostre món, o més endins en el
nostre cor!

El que fem és caduc.
El que som és etern!

Senyor, no us canseu de parlar-nos, malgrat
no estiguem atents, encara que no us fem cas.
Feu que la vostra Paraula trobi en nosaltres terra bona i pugui germinar.
(Missa de cada dia)

CELEBRACIONS
5 de febrer (dimarts)
2/4 de 12: CALAF
Santa Calamanda
9 de febrer (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF
10 de febrer (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dimarts 5: Josep Jordana Sibila (4t.
Aniversari). Josep i Rosendo Masana.
Enriqueta Raurich.
Dimecres 6: Francisco Gassó
Casulleras.
Dissabte 9: Josep Cribillers Anguera.
Família Riera Gangonells. Antonio
Besora Freixes. Isidre Fitó. Ramon
Morros Mas.
Diumenge 10: Família Guilella Colom.
Eulàlia Gasch. Rosa Cortadellas Forn.
Aguilar 9: Família Torà Trullàs.
Pujalt 10: Joan Coletes Franquesa.
St. Martí 10: Rosa López García.
Josep Palau Cuadros.

DEFUNCIONS - Funerals

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL

La Bona Nova,
testimoni de simplicitat i coratge
Dimarts vinent, de 8 a 9 del vespre.
Locals parroquials de Santa Maria
d’Igualada.
Dimarts dia 5 de febrer: “Diàleg
interreligiós en una societat
diversa” (i II)
A càrrec de Francesc Torredeflot,
Teòleg, historiador de les religions.

Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: Dimecres 30 de gener per RAMON
OLLER SELVA, de 75 anys d’edat.
Sant Martí Sesgueioles: El divendres 1 de
febrer per MONTSERRAT PUIG RABELL, de
85 anys d’edat.
Que en pau descansin.

COL·LECTES i donatius
Calaf:
Capelleta Sgda. Família 60,00€
Caixeta Caritas 20.00€ / Sant Sebastià 12.00€
Caixeta Fulls 78,50€ / Llantions 280.00€ /
Col·lectes 297,00€ .
Aguilar: Subscripcions full 100,00€
Pujalt: Subscripcions full 75,00€
Sant Martí: Subscripcions full 350,00€

La translació de Santa Calamanda
No trobeu estrany que essent la festa principal de Santa Calamanda el
dia cinc de febrer, es celebri la del segon Diumenge de Setembre, amb·
més esplendor que la del dia propi. La raó no és un caprici.
Anem a explicar-ho.
El dia25 d'agost de 1649 és datat el document de l’Ordinari del Bisbat,
autoritzant la translació de les relíquies de la nostra Patrona des _
de
l’antiga Col·legiata, situada extra-murs de la vila, a la que es construí de
nou al costat de la capella de Sant Miguel, actual capella dels Dolors.
Concedit el permís pel susdit trasllat de les relíquies, es feren els
preparatius per tal que fos un esdeveniment religiós com calia a la devoció que la vila i comarca
sentia per sa Patrona de la que tants favors havia rebut, i a la importància i increment que havia
pres la Confraria de la Santa, després dels privilegis concedits pel Papa Urbà IV, amb la Butlla que
havia expedit a favor de la mateixa l'any 1624. S'acordà entre els magnífics Jurats i la Reverenda
Comunitat celebrar solemnialment el trasllat al segon Diumenge de Setembre que, en aquell any
de 1649 s’esqueia el dia 13.
No tenim cap relació que es feu de la festa: podem, però, jutjar de la solemnitat extraordinària
i de l'esplendidesa amb que la celebrarien nostres passats pel fet que encara avui es registra: i
és que l'església de Calaf la commemora cada any el dia 13 de Setembre amb ressò litúrgic i missa
de la translació de Santa Calamanda, celebrant-ne la solemnitat externa el segon Diumenge del
mateix mes; la qual cosa podem suposar que no es faria, si la translació de les relíquies de que
parlem no hagués estat un d'aquells actes que deixen un record gratíssim i inesborrable.
I d'aquí n’ha vingut la celebració de la Festa major. Llegim en una nota del llibre de la Confraria de
la Santa: Lo dia de la festa de Santa Calamanda és a cinc de Febrer: però per la inclemència del
temps que en aquell mes regularment ocorra, se traslladà a la segona Dominica de Setembre: Dia ja
en que se celebrava la translació se feu de las relíquies de dita Santa des de la Col·legiata antiga extramurs, a la que se erigí nova, dins la present vila, que fou en lo any 1649.
S'entreveu, doncs, que després de la translació de les relíquies en l'any citat, encara continua
celebrant-se la festa principal o major el dia cinc de Febrer, i que més tard (ignorant-se en quin
any) es feu el canvi per raó de la inclemència del hivern; celebrant-se la Festa major o principal el
segon Diumenge de Setembre (llevat de quan s'escau el dia vuit) i la festa petita o secundària el dia
cinc de Febrer, com es fa encara al present. P. F. p.
Text que es publicà a la revista VIDA MARIANA, número 45 de l’any 1931

