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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Què hem de fer, Senyor,
en aquesta societat que no es posa d’acord
ni tan sols en la definició de matrimoni?
Sembla que només compta el dret
de conviure amb qui vulguis i gaudir
sempre de satisfacció afectiva i
sexual.
Segurament hem de fer el que tu
feies tal com veiem l’evangeli:
acollir tothom sense condemnar
i convidar tothom a la conversió,
a una nova vida d’acord amb la
gràcia que Déu vessa en nosaltres.
Tu no vas dir enlloc, Senyor,
que els matrimonis cristians han de ser
els més feliços i exemplars del món.
De fet, no vas triar els teus deixebles
entre la gent més preparada i refinada
de la societat.
Però sí que ens vas dir i demostrar
que Déu té un pla per a tota la humanitat
i per cada ésser humà,
que ell mai no es fa enrere
i que el seu ajut no falla mai..

(St Gregori el Gran)

Missa de cada dia.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

13 d’octubre (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF

Dijous 11: Jaume Salat Pons.
Simon Closa Calderer.
Dissabte 13: Josep Cribillers Anguera.
Família Sújar Guirao.
Diumenge 14: Teresa Raurich Marbà.
M. Teresa Huguet. Josep Vila.

14 d’ octubre (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Aguilar 13: Josep Soler Galobart

HORARI DE MISSES, dies feiners
CALAF: La missa de cada dia, dies feiners, se
celebra a les 7 de la tarda, a la cripta de Santa
Calamanda.
Els dies que hi ha un funeral, si hi celebració
de l’eucaristia, se suprimeix la missa del
vespre. Si en un funeral no hi ha celebració de
la missa, acabada la cerimònia de funeral i
pels que ho desitgin, es passa a la capella dels
Dolors on es fa la segona part de l’eucaristia i
comunió.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Es reprenen de nou aquestes trobades de
Formació a nivell arxiprestal. Són del tot
interessants i amb conferenciants molt
preparats; els temes són sobre bíblia, visió
social i documents d’església.
Potser considerem que és massa lluny i unes
hores intempestives a l’hivern. Però val la pena
l’esforç. Si algú hi està interessat que ho
comuniqui a la parròquia i organitzarem el
desplaçament.

Dimarts, 9 d’octubre
Locals parroquials de Santa Maria

DE QUÈ
PARLEM?
Les nostres converses, dia a dia, solen tenir
diferents nivells. Un primer nivell són les més
superficials: del temps, del futbol, del menjar,
anècdotes que han passat... I segurament
ocupen molt espai de la nostra vida diària, cal
comunicar-nos.
Hi ha un altre nivell més profund que les
converses volten sobre política, educació dels
fills, la salut, la feina, el masclisme, el terrorisme... En aquest àmbit expressem les
nostres opinions i valoracions més reflexiónades ja que es refereixen a la nostra manera
de viure i conviure.
Encara un tercer nivell, que no és tan
sovintejat, que és parlar del sentit dels fets de
vida: sentit de la vida, del treball, de l’amor,
de la manera de viure el sexe, del sentit del
sofriment, de la mort, de la religió... Malgrat
en parlem sovint de forma abstracta, solen
sortir després d’una estona de conversa i de
guanyar confiança.

c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”COM LLEGIR LA BÍBLIA
AVUI?”
Presenta: Llorenç Puig, Jesuïta. Llicenciat
en teologia.
TROBADA DE LES PARRÒQUIES DE
L’ALTA SEGARRA
12 D’OCTUBRE viatge a OSONA
Aquesta trobada té caràcter d’agermanament i
convivència entre totes les parròquies de l’Alta
Segarra. Tant l’espai a visitar, que és bonic de
veritat, com la celebració de la missa, amb el
dinar de germanor com l’acte cultural
programat ens proporcionen aquests espais de
relació i germanor que necessitem per sentirnos comunitat oberta.
Sortida a les 9, davant el Casal. Visita al
Monestir Sant Pere de Casserres. Missa a
Tavèrnoles. Dinar al Seminari. Temps lliure a
Vic i Concert a la Catedral. Bon viatge!

Malgrat el tercer nivell no sovinteja tant
aparentment, però segur que en parlem més
indirectament. Quan parlem de les coses més
simples o també les que ens preocupen (segon
nivell), segur que apareixen la nostra manera
d’entendre la vida, la llibertat, el respecte als
altres, la convivència, el masclisme, l’amor i el
nostre estat d’ànim. I mentre manifestem la
nostra opinió, sovint sense haver-hi pensat
gaire, anem elaborant el nostre pensament
sobre la vida, l’amor, el perdó, l’esperança. És
en aquestes opinions i comportaments on
apareixen els veritables valors que dirigeixen
la nostra vida real. (gràcies Foc Nou)

