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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor Jesús, tu que has vingut
a restaurar la fraternitat entre tots els pobles,
tots units com una sola família
al voltant de la taula del banquet del teu
Regne,
tu que has vingut a recapitular tot l’univers
en tu mateix, tu que l’has rescatat
amb el preu de la teva sang,
allunya de nosaltres el verí de les desavinences
i el pecat de les divisions.
No tenim dret a anomenar-nos deixebles teus
si no ens acceptem com a germans,
si fomentem les suspicàcies
i alimentem la intolerància,
si fem córrer els rumors i les sospites.
Que les nostres comunitats cristianes
siguin espais cada cop més lluminosos,
plens de mirades netes, paraules clares
i braços acollidors.
Que la teva crida transformi les nostres vides
i ens faci testimonis de bones notícies
i portadors de salut per a tothom. (MCD)

CELEBRACIONS
28 de gener (Dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF
29 de gener (Diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Dijous 26: Julia Catalina Flores Jordano (6è
aniversari)
Dissabte 28: Neus Noguera Badrenas
i Anicet Vilà Freixas. Isidre Mensa Serra .
Diumenge 29: Família Riu-Gilibets.
Joan Aliba i Maria Casals Raurell.
Família Oller-Vidal.
Pujalt 29: Mònica Pareta Turull.
Aguilar 29: Maria Cinta Estany Clarena (5è.
Aniversari). Mn. Josep Pla Casassayas

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL

Dimarts, 24 de gener, de 2/4 de 9 a 2/4 de
10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada.

“Ramon Llull, àrab cristià i el
debat entre religions al seu
temps”.

Presenta: Víctor Palleja de Bustiza,
professor de la UPF.

COL·LECTES i donatius
CALAF: Col·lectes 112.10€

MOVIMENT PARROQUIAL 2016

Calaf
Aguilar
St. Martí
Calonge
Segur
Pujalt
Conill
Mirambell
Castellar
TOTALS

Baptismes

Confirmacions

Matrimonis

Exèquies

13
-

19
19

3
1
1
5

28
2
3
2
2
1
38

2
1
1
17

MARTÍ LUTER (i II)
Luter
sostenia que per obtenir la salvació no hi ha
intermediaris, és la mateixa persona qui ha
de tenir una relació personal amb Déu, i això
es fa llegint personalment la Bíblia (Sola
Scriptura). I va desclericalitzar l’Església. El
sacerdoci? Universal. No només per a uns
quants.
Durant molts segles catòlics i protestants ho
han estat tot menys bons germans. El Papa
Francesc vol suavitzar aquest trencament. A
Suècia, el mateix dia 31 d’octubre de 2016,
(continuació del la setmana passada)

per tant 499 anys després del gest luterà, el
bisbe Munib Yunan, president de la
Federació Luterana Mundial, i ell, van signar
una declaració conjunta en què volen llimar
conflictes passats i volen cercar junts ”el do
de la unitat”.
Guillem Correa, pastor protestant i secretari
general del Consell Evangèlic de Catalunya,
llegeix aquest esdeveniment històric així:
“Els cristians no han d’estar d’acord per
considerar-se germans els uns dels altres, ni
tampoc els cal una unitat orgànica per
expressar la seva fraternitat”. Ideal per
aplicar-ho als partits polítics. Confonem
sovint estar d’acord amb uniformisme, o
fraternitat amb dòcil obediència. Luter va
desobeir, i va desencadenar una formidable
revolta històrica.
El professor, el pastor Paolo Ricca, un dels
intel·lectuals més fins de l’església dels
valdesos, era la dosi d’oxigen ideal per
entendre que això del cristianisme no és
monopoli catòlic. Els protestants –n’hi ha de
mil maneres- solen tenir un agut sentit de
l’humor. I s’impliquen en la realitat.
Ara, també, Carod-Rovira ha posicionat els
protestants, amb la publicació de la seva
Història del Protestantisme català.

ACTIVITATS dels JOVES - CONFIRMACIÓ
Durant aquestes festes de Nadal, els joves que segueixen els cursos de catequesi, han cantat un bon
repertori de cançons al Centre de Dia de Calaf, viatge a Barcelona a un centre de gent marginada, cants a
les residències de Torà i del Sant Crist d’Igualada. Hi han col·laborat els pares, catequistes i altres
voluntaris. Aquí els teniu a Igualada. Gràcies i endavant!

