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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Anyell de Déu que prens damunt teu
els pecats del món.
Com t’ho faràs en un món
que no està disposat a reconèixer cap pecat?
Sí, entre nosaltres hi ha persones
que gaudeixen del privilegi
de portar una vida força ordenada,
que poden dir que procuren no fer mal a ningú ni
a ells mateixos.
Ara bé, si s’examinen sense prejudicis,
segur que trobaran signes d’orgull,
potser de supèrbia, d’intolerància,
de manca de generositat,
d’enveja o de peresa…
Ningú no és perfecte.
Entre nosaltres hi ha també vides ferides,
ànimes marcades, històries dures,
errors del passat que han deixat cicatriu.
Tu no has vingut a classificar-nos
entre bons i dolents,
integrats i indesitjables.
Has vingut a assumir els nostres pecats
i regalar-nos una nova innocència
que no és fruit de les nostres obres
sinó del teu amor.

.

CELEBRACIONS
21 de gener (Dissabte)
8 del vespre: CALAF (catequesi)
22 de gener (Diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
1: ALENY

ERMITA DE SANT SEBASTIÀ
El divendres vinent, 20 de gener, amb motiu
de la festa de Sant Sebastià, la capella estarà
oberta durant les hores del matí. “Màrtir Sant
molt singular, supliquem vostra potència:
Vulgueu a Jesús pregar Ens guardi de
pestilència”.

INTENCIONS MISSES
Dimecres 18: Josep Raurich Castellà.
Dissabte 21: Josep Closa i Maria Calderer.
Diumenge 22: Germanes Prat-Muns. Maria
Estany Albareda. Família Morros-Selvas.
Conill 22: Família Palà-Palou. Jaume Mas
Vidal (En acció de gràcies a St. Vicenç)
Aleny 22: Família Nadal-Feliu
Pujalt 22: Mònica Pareta Turull.
Sant Martí 22, Emília Montaner Toledano

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL

ALENY, sufragània de Calonge
de Segarra

Dimarts, dia 17 de gener es reprenen les
trobades de formació a nivell arxiprestal. El
lema escollit per aquesta etapa de gener a
març és CAMINS DE FE QUE RESPONGUIN
ALS REPTES D’AVUI.
Per tant, dimarts 17 de gener, de 2/4 de 9 a
2/4 de 10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada.

També al nucli d’Aleny celebrarem la missa a
la una del migdia venerant el màrtir Sant
Sebastià. Tot i que el patró és Sant Miquel, en
aquesta capella s’hi venera aquest sant amb
devoció.

“Opus nigrum”: Ramon Llull,
l’alquímia i l’art i la poesia del
segle XX.

Vam pregar per l’etern descans de:
PUJALT: El dia 10 de gener per ALBA SOLÉ
ALSINA, de 92 anys d’edat.
El dia 13 per MARIA CASTELLS CASTELLS,
de 90 anys d’edat.
Que en pau descansin!

Presenta: Eduardo Cairol, professor de la
UPF.

DEFUNCIONS - Funerals

CATEQUESI

Dissabte 21 de gener:
- a les 5 de la tarda: Trobada amb els
pares de SEGON ANY DE
CATEQUESI
- A ¾ de 7 de la tarda. Trobada amb el
pares i infants de PRIMER ANY DE
CATEQUESI.
- A les 8, celebració de la missa amb
tota la comunitat.
La fe s’ha d’aprendre, celebrar i viure. La vida
està plena de reptes, esdeveniments i actes
que cal celebrar. La nostra vida està unida al
nostre creixement tant físic, mental i interior.
Per això la fe també està escampada de
celebracions que mostren els passos que
anem fent en aquest camí. Que no hi falti el
nostre interès i assistència.

COL·LECTES i donatius

CALAF: Capelleta Sagrada Família 30,00€/ Capelleta
Sagrada Família 9,38€/ Col·lectes 292,35€/ Donatiu
Càritas 20,00€
AGUILAR: Full Diocesà 50,00€
PUJALT: Col·lecta 64,35€

CONILL
Amb motiu de la festa del patró, Sant Vicenç,
el diumenge 22, els feligresos celebrarem la
missa, com sempre, a les 10 del matí.
Sant Vicenç, diaca de l’església de
Saragossa, en la persecució de Dioclecià,
morí màrtir enmig de turments cruelíssims,
a València. El seu culte s’estengué
immediatament per l’Església.

MARTÍ LUTER (I)
Fa 500 anys de la Reforma Protestant que Luter
va incoar la reforma, i és algú que va canviar el
món. Mai fan nosa referents de canvi i revolució.
Luter és una persona de referència necessària.
El 31 d’octubre de 1517 es compliran 500 anys
que Martí Luter va clavar a la porta de l’església
de Wittenberg les seves 95 tesis o propostes per
debatre l’escàndol de la venda d’indulgències al
seu país. L’home que no vol saber res d’indulgències ni de plats ornamentals amb el seu
rostre. L’important és Jesucrist. I punt. Aquests
personatges radicals tenen la virtut d’anar a
l’essència, encara que la radicalitat no deixa pas
als matisos, que són la clau de l’existència.
El monjo Martí Luter no protestava només contra
les indulgències o el mercantilisme catòlic, sinó
que també qüestionava la infal·libilitat del Papa.
Com amb moltes ments lúcides i critiques, la
intenció de Luter no era trencar peres amb
Roma, sinó posar sobre la taula excessos
inacceptables. En el vostre micromón potser us
ha passat: comences protestant per una
injustícia, i acabes exiliat.
El Vaticà va amonestar-lo a través del cardenal
Tommaso Di Vio, i ja el 1520 li va arribar la butlla
papal Exsurge Domine, en què Lleó X li demana
que abjuri de les tesis o l’excomuniquen. Ell
crema la butlla papal, i aquí s’escenifica l’escena
primera del trencament. I el 3 de gener de 1531,
és excomunicat.
Avui té molt de sentit, la proposta luterana de
Sola Fide (salvació per la fe) i Sola Gratia. Cap
acció humana pot posar remei a l’abisme que s’ha
creat amb el pecat original, i només la gràcia pot
fer guanyar al pecador la vida eterna. Ell no pot
fer-hi res. Només Déu.
(Seguirem la propera setmana)

