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QUARESMA, CAMÍ CAP A LA PASQUA

Qui begui de
l’aigua que jo li
donaré, mai més
no tindrà set.

La senzilla petició de Jesús de demanar
aigua és l’inici d’un diàleg franc,
delicat, i això que segons els esquemes
socials no hauria pogut ni dirigir-li la
paraula. Però Jesús ho fa perquè
estima. Però aquella set no és d’aigua,
sinó de trobar una ànima endurida per
obrir-li el cor. El resultat d’aquella
trobada és que la dona queda
transformada i “deixa el càntir”; ha
trobat l’aigua viva de la misericòrdia i
l’anuncia als seus. Quin és el nostre
“càntir interior”, aquell que ens pesa i
que ens allunya de Déu?
(papa Francesc)

Després d’haver
recorregut el món
sencer cercant la
felicitat, t’adones
que la tenies a la
porta de casa.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

25 de març (Dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF

Dimecres 22: Josep Costa Torrades.
Dissabte 25: Encarnació Piñol Vilaseca.
Jaume Piqué Rius.
Diumenge 26: Teresa Puig Rabell. Jordi
Puig Vilaseca. Ramon Regí Masafret.

26 de març (Diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Conill 25: Família Vilaró.
Pujalt 26: Salvador Coma Bertran.
Josep Vall Solà

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 21 de març, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10
del vespre. A la parròquia de Santa Maria
d’Igualada.

“VIURE LA FE EN UNA SOCIETAT
SECULARITZADA”
Presenta: David Guindulain, jesuïta.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 175,00€
SANT MARTÍ: Full diocesà 25,00€
PUJALT: Full diocesà 50,20€/
Mans Unides 58,00€/ Col·lectes 211,80€

QUARESMA
Com a signes d’intensificar la pregària i la
conversió durant el temps de Quaresma, a
més de les catequesis en les misses dels
diumenges, també es fa
el res de Vespres en
començar la missa dels
dies feiners. I encara, el
divendres de cada
setmana hi ha viacrucis a
dos quarts de 7 de la
tarda.

TORNEM JESÚS ALS POBRES –II (MD)
L’Evangeli no és una moral, sinó una font
d’alegria.
D’alguna manera el papa Francesc, en la seva exhortació
L’alegria de l’Evangeli, ens transmet que la dimensió de
l’alegria no és la que majoritàriament ha sabut presentar
l’Església, ni la que hem sabut viure els cristians. I,
evidentment, si no l’hem descobert per a nosaltres
mateixos, mal la podrem viure i oferir als altres.
Em refereixo a una experiència vital i radical de felicitat i alegria fonamentada pel
trobament amb Jesús. Pensem en les alegries humanes que són molt concretes: e l
naixement d’un fill, l’augment de sou, la trobada amb l’amic... L’alegria de
l’Evangeli, però, ens queda molt etèria i vaga. L’accent majoritari amb què ha
estat presentat i ha estat viscut l’Evangeli en la nostra Església ha estat el
moralista i ritualista, sense excloure que al mateix temps haguem viscut un Déu
Pare amorós. Comentant algun text de l’Evangeli entre cristians, surt molt més
sovint el “el text diu que hem de fer...”, més que “Jesús ha fet per mi...” que seria
el que em donaria alegria. Això fa que ens haguem quedat amb el “compromís
cristià”, que evidentment és essencial en la vida cristiana, però no ho és tot. Per
tant, aclarim que no es tracta de presentar un Evangeli espiritualista i
desencarnat, sinó de redescobrir, en primer lloc per a nosaltres mateixos, aquesta
alegria, i experimentar el desig de comunicar-la. “Se’ns ha repetit moltes vegades
que les exigències ètiques constitueixen una condició indispensable per assolir la
nostra plenitud humana, per aconseguir aquesta felicitat que batega sempre dins,
en el fons del nostre cor. Tanmateix, el seu rostre no sembla, a molts, gaire
atractiu i seductor. Se’ns presenta més aviat com un llast insuportable, com un
pes que impedeix caminar cap a la felicitat”
™ ¿Quina és la nostra alegria, personal i comunitària?
™ ¿Com la transmetem als qui ens envolten?

