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QUARESMA, CAMÍ CAP A LA PASQUA

EL SENYOR VOL QUE
TOTS ELS QUI
ESTIMA ES
CONVERTEIXIN
(Sant Climent, papa)

Fiquem-nos-ho al cap: amb el dimoni no es
pot dialogar, perquè sempre ens guanyarà.
Només amb la força de la Paraula de Déu se’l
pot derrotar.
Hi ha tres temptacions que busquen degradarnos.
La riquesa: fent-nos propietaris dels béns que
han estat donats per a tots i utilitzant-los
només per a mi o per als meus.
La vanitat: aquesta cerca de prestigi a base de
la desqualificació contínua i constant dels que
són com un mateix.
L’orgull: posar-se en pla de superioritat del
tipus que sigui.
Jesús ens està esperant i vol curar els nostres
cors (papa Francesc)

Pensa que la
teva vida és
l’únic evangeli
que molta gent
llegirà
(Helder Cámara)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

11 de març (Dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF

Divendres 10: Acció de gràcies a Sant
Pancràs. Teresa Puig Rabell.
Dissabte 11: Famílies Cribillers i Riera.
Rossend Masana. Família Graells-Prat.
Diumenge 12: Maria Estany Albareda.
Antònia Garriga Martorell. Faustino Trapero
Moreno. Francesca Vila Malet.

12 de març (Diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Pujalt 12: Alba Solé Alsina.
Aguilar 12: Família Torà Trullàs.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 7 de març, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10
del vespre. A la parròquia de Santa Maria
d’Igualada.

“AUDICIÓ COMENTADA DEL
REQUIEM DE CH. GOUNOD”

Presenta: P. Jordi Agustí Piqué, monjo de
Montserrat.

QUARESMA
A més dels missatges que anem difonent en
aquest full i en altres medis de comunicació,
la parròquia de Calaf, abans de la missa dels
dies feiners, entre setmana, a les 7, es fa el
res de Vespres; pregària reflexió dels salms.
També els divendres de Quaresma, a dos
quarts de 7 de la tarda es reflexiona sobre el
camí de la creu salvadora de Jesús (VIA
CRUCIS).
Que aquestes i altres aportacions ens facin
avançar en la conversió i progrés en la fe.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 198,50€
AGUILAR: Full diocesà 25,00€
SANT MARTÍ: Full diocesà 75,00€

PROPOSTA DE VIATGE A LA
BASÍLICA DE LA SAGRADA
FAMÍLIA de Barcelona
RECORDEM: 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”.
El dia 12 es tanquen les subscripcions.
Segurament ens haurem d’ajuntar amb els
d’Igualada pel transport. Se surt de Calaf a
dos quarts de dues de la tarda. Preu per
seient 12€.

PER SER CATÒLIC DE DOBLE VIDA, VAL MÉS SER ATEU
Fragments de l’Homilia del papa Francesc a la casa de Santa Marta. 23 de febrer de 2017
No escandalitzar els “petits” amb la doble vida, perquè l’escàndol destrueix. Així
exhorta el papa a no ajornar la conversió.
"Talla’t la mà", "treu-te l'ull", però "no
escandalitzis els més petits", és a dir, els justos,
"aquells que confien en el Senyor, que
senzillament creuen en el Senyor". L'exhortació
de l'homilia del Papa parteix de l'Evangeli d'avui.
Per al Senyor, de fet, l'escàndol és destrucció:
"Però què és l'escàndol? L'escàndol és dir una
cosa i fer-ne una altra; és la doble vida, la doble
vida. La doble vida en tot: jo sóc molt catòlic, jo
vaig sempre a missa, pertanyo a aquesta associació i a una altra; però la meva
vida no és cristiana, no pago el que és just als meus empleats, exploto la gent,
sóc estafador en els negocis, blanquejo el diner... doble vida. I molts catòlics són
així, i aquests escandalitzen. Quantes vegades hem sentit -tots nosaltres, en el
barri i en altres parts–‘però per ser catòlic com aquest, millor ser ateu'. És això,
l'escàndol. Et destrueix. Et fa anar avall. I això succeeix cada dia, només cal
veure els telenotícies o mirar els diaris. En els diaris hi ha tants escàndols, i
també hi ha la gran publicitat dels escàndols. I amb els escàndols es destrueix".
"La doble vida ve de seguir les passions del cor, i els pecats capitals que són les
ferides del pecat original", diu el Papa. Precisament la primera lectura d’aquest
dia, ens demana de fet no moure’s segons les riqueses i no refiar-se’n, no dir:
"em basto a mi mateix". I Francesc convida per tant a no ajornar la conversió .

