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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
En la seva llarga història, el
Poble de Déu ha manifestat una
mala salut de ferro. Ja en l’Antic
Testament, Israel sobrevisqué
miraculosament a l’esclavatge,
les derrotes, l’exili, l’opressió, i
sobretot al mal govern i a les
infidelitats d’aquells que havien
de pasturar en nom de Déu. La
història de l’església és una
història de santedat, però també
de
persecucions,
baralles
internes i aliances fosques amb
el poder.
Si som un Poble que encara fa camí per la
història és perquè Déu ens sosté. Ell no ha
parat de suscitar veus profètiques i exemples de
vida per tal de mantenir el seu caliu i la flama
de la seva presència entre nosaltres. I ens ha
enviat el Fill, la Paraula definitiva, que ni la
mort no ha pogut fer callar.
Davant de Déu, no hi ha legitimitats que
valguin. Ell pot canviar de mans la vinya si els
vinyaters no en són dignes. Per a treballar a la
vinya del Senyor no compta tenir sang jueva,
haver rebut el baptisme o exhibir qualsevol títol
d’honor. Només compta la disposició a
treballar perquè la vinya doni els fruits que
d’ella s’esperen.

ENCARA QUE SIGUI DE
NIT,
DÉU ENS DÓNA
OPORTUNITATS DE
SALVACIÓ

CELEBRACIONS

INTENCIONS de MISSES

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

Dimarts 10: Antonio Torres Juárez.
Dimecres 11: Jaume Salat Pons.
Dissabte 14: Famílies Cribillers i Riera.
Vicenç Martí Claramunt. Josep Caellas
i Carme Farrés.
Diumenge 15: Teresa Raurich Marbà.
M. Teresa Huguet. Josep Vila. Martí
Selva Gassó. Filomena Soler Castellví.
M. Teresa Vilalta Giribet.

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

Aguilar 15: Josep Soler Galobart.
Eulàlia Duocastella Pla

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 372,85€
Celebracions 40,00€
Sant Martí: Col·lectes 130,75€
Calonge: Col·lectes 76,40€

BAPTISME

Calaf: Diumenge 1 d’octubre, vam batejar el
nen OLEGUER CASANOVAS ARGERICH.
Enhorabona!!

DEFUNCIÓ - Funeral

Aquesta aportació l’ha presentada una feligresa
que em demanà que no hi constés el nom.

SÓC VELLA I ESTIC CANSADA
Segurament que la Verge Maria, quan
pujava el camí del calvari acompanyant
a Jesús, devia estar pensant això: “Vella i
Cansada”, impotent, amb tristesa veient
que el seu fill era ultratjat, maltractat,
impedit d’expressar el que ell volia.

Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: El dia 2 d’octubre per ANTONIO
TORRES JUÁREZ, de 75 anys d’edat. Que en
pau descansi.

I segurament, aquells avis que el dia 1
d’octubre s’acostaven a votar, també
devien pensar que eren vells i estaven
cansats.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL

Però havien esperat tota una vida per
poder dipositar aquell vot. Però es van
trobar al calvari quan els van maltractar,
apallissar... Aquell noi que potser perdrà
un ull, aquella noia que li van trencar els
dits... i molts d’altres també van viure un
calvari amb les pallisses que van rebre.

Dimarts, 10 d’octubre
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
“ELS ÚLTIMS DIES DE JESÚS:
una anàlisi a fons de la passió de
Jesús”
Presenta: Hakolimana, teòleg.

PAU i PERDÓ
Els últims esdeveniments i la situació actual
del nostre país provoca, en el nostre interior,
una tendència a l’enemistat, al ressentiment i
desconcert, arribant a l’odi en alguns sectors.
Aquesta tendència tan val pels uns com pels
altres, malgrat que una part se sentin
minoria.
Mai la llei del talió “ull per ull, dent per dent”
(Ex 21,24), sinó deixar-nos guiar pel qui va
donar la vida pel bé de la humanitat que ens
diu: »Ja sabeu que es va dir: Ull per ull,
i dent per dent.. »Doncs jo us dic: No us hi
torneu, contra el qui us fa mal... Si algú et
pega a la galta dreta, para-li també l’altra.
Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui
us persegueixen... Perquè, si estimeu els qui

Però de segur que com a Joan que estava
al peu de la creu al costat de Maria,
Jesús els dirà: “Aquí teniu la vostra
mare” i trobaran un consol i esperança.
Així tots els catalans.

us estimen, quina recompensa mereixeu? ¿No
fan el mateix els publicans? (Mt 5,38-39.4446). També tantes altres persones han
testimoniat dimensió tant si eren cristians
com desconeixedors del que ens va donar
Jesús.
De fet aquesta aportació evangèlica no és una
lliçó de moral sinó una manera d’entendre
Déu mateix (Déu amor) i una forma de relació
amb totes les persones del món. És un valor a
madurar.
La defensa dels drets fonamentals i les
expressions de llibertat, com les conviccions
que han passat pel sedàs de la proposta de la
serenor i la pau, mai han de ser menys
tingudes costi el que costi.

