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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 97,1-4
Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
han sortit victoriosos.
R. El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
El Senyor ha revelat la seva ajuda,
i els pobles contemplen la salvació.
L'ha mogut l'amor que ell guarda fidelment
a la casa d'Israel. R.
Tothom ha vist d'un cap a l'altre de la terra
la salvació del nostre Déu.
Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d'alegria. R

COMENTARI:
V. 1 : Comença segons la fórmula
clàssica convidant a la lloança i
enunciant-ne el motiu.
V. 2 : Les victòries de Déu són
accions salvadores en la història: el
braç de Déu es manifesta amb poder
irresistible. I la victòria, guanyada per
salvar un poble escollit, és revelació
per a totes les nacions; perquè és
una victòria justa, és a dir, salvadora
de l'oprimit i desvalgut.
V. 3 : Aquesta victòria històrica no és
un fet particular, sinó un punt en una
línia coherent d'amor: el Senyor és
fidel a si mateix, recorda la seva
fidelitat. El seu amor per Israel és
revelació per a tot el món.

INTENCIONS MISSES
Dilluns 10: Teresita Queralt i Ramon
Marrades. Josep Raurich i Rosa Castellà.
Dimarts 11: Jaume Salat Pons.
Joan Dalmases Bacardit.
Divendres 14: Salvador Cos Domingo.
Dissabte 15: Teresa Raurich Marbà. Josep
Closa i Maria Calderer.
Diumenge 16: Josep Vila. Maria Teresa
Huguet. Teresita Queralt. Martí Selva Gassó.
Família Armengol Calvet.

CELEBRACIONS

Aguilar 16: Josep Soler Galobart.

15 d’octubre (Dissabte)
8 del vespre: CALAF

BAPTISMES

16 d’octubre (Diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

CALAF: El dia 24 de setembre vam batejar el
nen ARNAU SOTERAS BELLMUNT.

L’ASTOR: El dia 24 de setembre vam batejar
la nena GINA LLOPIS MORROS.

Enhorabona!!

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans:

Dimarts, dia 11 d’octubre, de 2/4 de 9 a 2/4
de 10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada.

CALAF: El dia 29 de setembre per LUÍS
TORRIJOS TORRIJOS, de 76 anys d’edat.

Presenta: Mn. Gaspar Mora.

COL·LECTES

“SÍNTESI de l’exhortació papal
L’ALEGRIA DEL AMOR.

El dia 1 d’octubre per VALENTÍ BIOSCA GRAU,
de 72 anys d’edat.
Que en pau descansin.

CALAF: Col·lectes 327,60 €/ Donatiu Càritas 65,00€
CALONGE DE SEGARRA: Col·lecta 66,40€
L’ASTOR: Donatiu 100,00€

Ha mort el Germà ISIDRE MIQUEL MARTÍ, diaca i jesuïta.
Nascut a Calaf el dia 21 de març de 1930, de família nombrosa, ben coneguda i valorada en el nostre
poble. En el curs de la seva formació i creixement, va cultivar la seva vocació religiosa i el dia 26 de
novembre de 1950 va ingressar al noviciat dels Jesuïtes a Veruela (Saragossa). El seu esperit de servir
l’Església en altres terres més desfavorides el portà a les missions que tenen la Companyia de Jesús a
Paraguai i fou així que el dia 31 de maig de 1961 va fer els vots perpetus al Colegio Cristo Rey de
Asunción (Paraguai).
Per tal d’exercir la seva vocació de forma més
intensa i amb tota humilitat, va ser ordenat diaca
permanent a la parròquia de Itati (Paraguai) el 31
de juliol de 1980.
Podem dir que tota la seva missió apostòlica
esdevingué a Paraguai com a col·laborador amb
tots els projectes que hi tenen programats la
Companyia de Jesús. Exercí com a ecònom
d’algunes comunitats i en el servei especial a les
escoles més pobres d’aquell país. Les seves visites a
casa eren esporàdiques i altres per qüestions de
salut. Fou el 2010 que retorna definitivament a
Barcelona, a la Residència dels Jesuïtes al Clot,
col·laborant en el projecte Cristianisme i Justícia.
Estima la seva vocació, la seva família i la parròquia
de Calaf. No faltava mai en les grans celebracions
de la parròquia exercint el seu ministeri de diaca
amb veu tremolosa per l’emoció i estimació que
sentia per tots nosaltres. Ens feia arribar material interessantíssim sobre els Jesuïtes i els quaderns de
Cristianisme i Justícia, li agraíem molt.
Conscient que la seva salut era molt feble i no volent molestar la seva comunitat del Clot, es traslladà a
la residència infermeria de la casa gran dels Jesuïtes a Sant Cugat del Vallès. Allà continuà afrontant amb
humilitat, paciència, voluntat i fe la seva salut delicada fins que el Senyor el cridà.
El 28 de setembre d’aquest any 2016, cap un quart de quatre de la tarda, amb 86 anys d’edat i 65 de
Jesuïta, moria en la pau de Déu. Està sepultat al cementiri de la casa dels Jesuïtes a Sant Cugat del
Vallès.
Descansi en pau el nostre estimat Isidre Miquel i gràcies per tantes atencions i pel teu gran testimoni.

DISSABTE, 15 d’octubre, se celebrarà a la parròquia de Sant Jaume de Calaf, una missa
funeral pel seu etern descans.

