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HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 31

COMENTARI

Feliç el qui ha estat absolt de la falta
i ha vist sepultat el seu pecat.
Feliç l'home a qui el Senyor no té en
compte la culpa,
i dintre seu ja no manté l'engany.

Aquest poema lírico-didàctic expressa la
felicitat d’un pecador que ha obtingut el
perdó diví, contraposant-la a les
afliccions que provenen del pecat.

En vós he trobat el meu recer,
vós em guardeu del perill.

El to personal amb què el salmista narra
la seva pròpia experiència ens recorda
“benaurances”

M'he decidit a reconèixer la falta,
no us he amagat més el meu pecat.
Tan bon punt m'ho he proposat, Senyor,
m'heu perdonat la culpa comesa.

Això fa que el Salm sigui, al mateix
temps, una expressió d’agraïment al
Senyor per la gràcia del perdó, i una lliçó
de saviesa per a tota la comunitat

Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor;
homes rectes, aclameu-lo.

Adonem-nos de l’audàcia meravellosa
d’aquest salm. En comptes d’amagar-s’ho
de manera individualista, en el secret de
la seva consciència personal, aquest home
culpable confessa públicament que és
pecador, es recolza en la seva pròpia
experiència d’home reconciliat per treure
lliçons de saviesa que puguin ser útils per
a tothom: al final del salm, convida
tothom a festejar, amb alegria i joia,
aquest perdó que ha obtingut.

CELEBRACIONS

INTENCIONS de MISSES

14 de febrer (dimecres de cendra)
7 de la tarda: CALAF

Dimarts 13: Família Agustina.
Dijous 15: Ramona Barnés.
Família Graells Castellà.
Divendres 16: Teresita Queralt.
Dissabte 17: Josep Closa
i Maria Calderer.
Diumenge 18: Martí Selva Gassó.
Jordi Puig Vilaseca (1r. Aniversari).
Lluís Guix Coll. Teresa Puig Rabell.

17 de febrer (dissabte)
8 del vespre: CALAF
18 de febrer (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
12: SANT VALENTÍ (St. Martí)
1: PUJALT

Aguilar 18: Josep Soler Galobart.
Sant Valentí 18: Alfons Domingo.
Conill 18: Maria Colom Prat
i Ramon Guilella Gilibets..

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 6 de febrer
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”50 ANYS D’INICIATIVES DEL
GRUP AURIA”
Presenta: Anna Uroz, Treballadora Social.

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: El dia 6 de febrer per JOSÉ JIMÉNEZ
GARCÍA de 90 anys d’edat.
Aleny (Sant Pere de l’Arç): el dia 9 de
febrer per JOAN SOLANES MONTRAVETA,
de 91 anys d’edat.
Que en pau descansin.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 290.00
Donatiu per obres Cripta: 200.00

QUARESMA 2018
DESTAQUEM
• Dimecres vinent, 14 de febrer, comencem la Quaresma.
Celebració de la Missa i imposició de la cendra, a les 7 de la
tarda (Capella dels Dolors).
• En les misses de dies feiners, res de Vespres en començar
la celebració de la missa.
• Els divendres de durant la Quaresma, VIA CRUCIS (camí
de la creu) mitja hora abans de la missa, a 2/4 de 7 (6.30),
a la cripta de Santa Calamanda.
• Celebració penitencial, dimecres 21 de març, a les 7 de la
tarda. Seguidament celebració de la missa.
• A es parròquies de Sant Martí, Aguilar, Conill i Pujalt, al
seu moment també es farà la celebració del perdó en la
mateixa celebració de la missa.
• Individualment i en grups (catequesi i altres) intentem que
aquest temps de Quaresma sigui un signe de conversió
perquè el Senyor ens parla de pau i perdó.

Si us sentiu afligits com nosaltres, perquè en el món s’estén la iniquitat, si us preocupa la
fredor que paralitza el cor i les obres, si veieu que es debilita el sentit d’una mateixa
humanitat, uniu-vos a nosaltres per invocar junts Déu, per dejunar junts i entregar junts el
que podem com ajuda per als nostres germans.
Papa Francesc, Missatge per a la Quaresma 2018

DIUMENGE 11, FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES, JORNADA MUNDIAL DEL MALALT

Pregària per les famílies dels malalts
Senyor, Tu ens beneeixes amb el do de la família.
Et donem gràcies per l’amor, la força i el consol
que les famílies donen al malalt.
Adreça vers elles la teva mirada
i protegeix-les cada dia.
Fes que aquest moment dolorós
serveixi per unir-les,
a fi que els seus membres

es preocupin més els uns pels altres
i siguin capaços de manifestar més obertament
el seu amor mutu i la seva fe en Tu.
Senyor, acompanya-les en el seu camí
i beneeix-les amb la teva gràcia,
perquè sentin la teva proximitat i el teu ajut
mentre tenen cura dels seus malalts,
i sofreixen i gaudeixen amb ells.
Amén.

