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PREGUEM EN TEMPS DE QUARESMA
Pregaria a partir de l'exhortació apostòlica "La joia de l'Evangeli"
del papa Francesc
Senyor, fes que no ens deixem robar la joia
evangelitzadora. Ajuda'ns a encomanar-la
perquè és un do preuat que volem compartir.
Senyor, fes que no ens deixem robar l'esperança.
Ajuda'ns a viure sempre esperançats
i a fer-hi viure els altres.
Senyor, fes que no ens deixem robar la comunitat.
Ajuda'ns a participar-hi, a estimar-la i a fer-la créixer.
Senyor, fes que no ens deixem robar l'evangeli.
Ajuda'ns a trobar en la teva Paraula el Camí,
la Veritat i la Vida.
Senyor, fes que no ens deixem robar l'ideal de l'amor
fratern.
Ajuda'ns a estimar sense mesura, fins a donar la vida, com has fet
Tu.
Senyor, fes que no ens deixem robar la força missionera.
Ajuda'ns, tot partint de la realitat, a ser portadors de la joia,
l'esperança i l'amor que sols el teu seguiment pot donar (Pregàries de Quaresma)

CELEBRACIONS
30 de març (dissabte)
8 vespre: CALAF
31 de març (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

QUARESMA 2019
•

•

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.

INTENCIONS MISSES
Dissabte 30: Enriqueta Ballús Planes
Diumenge 31: Antonio Besora Freixes.
Isidre Fitó. Domingo Méndez Vélez.
Sant Martí 31: Glòria Martí Enrich (S.
Família).

AMONESTACIONS - Proclames
Han decidit contreure matrimoni en
Rubén Guix Fernández amb Lídia
Domingo Agüera, veïns de Calaf.
També, Jaume Vidal Sala amb Liz
Jheydee Prada Casas, veïns de Calaf.

VISITA PASTORAL
- Dia 31 de març (diumenge) a les 10 h. del
migdia, SANT VICENÇ DE CONILL.
- Dia 31 de març
(diumenge) a les 13
del migdia, SANT
ANDREU DE
PUJALT. Acollint
totes les parròquies
veïnes (L’Astor, la
Guàrdia)

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
La Bona Nova,
testimoni de simplicitat i coratge
Dimarts vinent, de 8 a 9 del vespre. Locals
parroquials de Santa Maria d’Igualada.

Dimarts dia 26 de març: ““Raimon
Panikar, savi i un místic per el
nostre temps”
A càrrec de Xavier Mel·loni, professor
de Teologia i Mística, S. I..

Quaresma 2019: estem convocats a les 24 hores
per al Senyor
CALAF: Dijous de 7 a 8 de la tarda: Missa, adoració i pregària. S’ha de fer el
dijous perquè el mossèn ha d’assistir en altres programacions de pregària
arxiprestal
ARXIPRESTAT i IGUALADA: Celebració arxiprestal en sis estacions, del divendres dia 29 al
dissabte dia 30:
Primera estació: església dels PP. Caputxins. Divendres dia 29, d'11 del matí a les 3/4 de 7 de la
tarda. A les 11 del matí Santa Missa i res de Tercia. Exposició del Santíssim Sagrament. De 12 a
2/4 d’1, Vida Creixent Igualada. De 4 a 5, Renovació Carismàtica. De 5 a 1/4 de 7 de la tarda,
Fràter i Visitadors de Malalts. A ¼ de 7 de la tarda, Vespres; Benedicció i Reserva.
Segona estació: església parroquial de Jorba. De
2/4 de 7 de la tarda a 3/4 de 8. Pregar a partir de la
vida. Organitzat pel consell arxiprestal de pastoral.
Tercera estació: església del Roser. De 3/4 de 8 a
3/4 de 9 del vespre. Miserere i Eucaristia al Sant
Crist.
Quarta estació: església de les Carmelites
d'Igualada-Jorba. De les 3/4 de 9 del vespre a les
12 de la nit.
Cinquena estació: parròquia de la Sagrada Família. Del divendres, dia 29, de les 12 de la nit a
2/4 de 9 del matí del dissabte 30. A les 8 del matí, Santa Missa.
Sisena estació: basílica de Santa Maria. Dissabte, de 2/4 de 9 del matí a les 12 del migdia. A 2/4
de 9 del matí, Laudes solemnes cantades i, a les 9, Santa Missa a l'altar del Sant Crist. Exposició
del Santíssim. De 2/4 de 10 a 2/4 d'11, grup de la Soledat. De 2/4 d'11 a 2/4 de 12, Renovació
Carismàtica. De 2/4 de 12 a les 12, Legió de Maria. Benedicció i Reserva.
Que tothom sigui lliure d’escollir el lloc i l’hora que més li convingui. És bo de dedicar unes hores per al
Senyor per a la reconciliació, per l’acolliment dels immigrants... Senyor, ajudeu-nos i us siguem fidels.

