27 de gener del 2019

-

DIUMENGE III, cicle C

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, gràcies per no deixar de parlar-nos.
Quan patim, se’ns fa feixuc el vostre silenci.
Però en llegir la vostra Paraula,
torna a ressonar la vostra veu.
Creiem que porteu el consol als pobres,
la llibertat als empresonats,
la llum als encegats,
la justícia als oprimits,
el descans als aclaparats,
i un temps de perdó i de gràcia per a tots.

La LLIBERTAT
d’estar en mans
de Déu, passi el
que passi.

Creiem que la vostra Paraula és vertadera,
alimenta la nostra confiança,
esvaeix les boires de la tristor
i ens empeny a seguir endavant.
Que us sapiguem escoltar per tal que avui
es compleixi tot el que dieu,
perquè les vostres paraules siguin vida de
debò i s’actualitzin en cada esdeveniment,
perquè aportin espurnes d’esperança
en un món acostumat a les males notícies.
Ensenyeu-nos a descobrir el sentit
de la vostra Paraula escrita en les pàgines
de cada instant del nostre caminar.
(Missa de cada dia)

CELEBRACIONS
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
3 de febrer (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dimarts 29: Família Gilibets Raurich.
Divendres 1: Ramon Sala Coy.
Dissabte 2: Família Forn Mas.
Diumenge 3: Isidre Selva Ribalta i
Concepció Gassó Segués.
Aguilar 3: Preguem per la Pau al Món.
Conill 3: Carme Esquius Oliva. Família
Palà Palou.

CANDELERA i SANTA BLAI (Benedicció dels fruits)
A les misses de dissabte 2 (8 del vespre) i del diumenge 3 (a les
11.30), amb dues misses es farà la benedicció de candeles i de fruits.

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 29 de gener: “Diàleg
interreligiós en una societat
diversa”
A càrrec de Francesc Torredeflot,
Teòleg, historiador de les religions.

CATEQUESI Parroquial
Dilluns 28 de gener
-

A les 9 del vespre: TROBADA amb els
pares de SEGON ANY de catequesi
Joves-Confirmació.

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: Divendres 25 de gener per PERE
ALSINA CENTELLAS, de 92 anys d’edat. Que
en pau descansi.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Donatiu per Càritas 30,00€
Aguilar: Col·lectes 298,18€
Castellar: Col·lectes 56,70€

DIFERENTS ESGLÉSIES CRISTIANES, I POSSIBLE UNITAT? - III

L’ESGLÉSIA REFORMADA (Els Protestants)

Ja feia 500 anys que s’havien escindit les esglésies ortodoxes orientals. Durant
aquests segles s’ha constat el mal estar pel cisma d’orient, la revolució dels pagesos,
la pesta negra, les guerres civils, l’humanisme i l’embranzida del Renaixement.
Durant aquests anys l’Església ha fet mecenatge en l’art, passant pel romànic i el
gòtic, en la cultura dels grans monestirs. També ha estat al mig del tràfic
d’influències pel poder polític i papal.
Les noves reformes han portat l’església, amb el papat inclòs, a una pràctica de
comerç de la religió cristiana. Els interessos econòmics (grans edificacions, com el
Vaticà), de forma encoberta sorgeixen les indulgències i altres prebendes per a
mantenir el prestigi eclesial.
Les protestes contra Roma van començar seriosament quan Martí Luter, que era
monjo agustinià i professor de la Universitat de Wittenberg, va apel·lar el 1517 per la reobertura del debat
sobre la venda d'indulgències. Les disconformitats de Luter van marcar un sobtat brot d'una nova i
irresistible força d'un descontentament que havia estat apartat, però no resolt. La ràpida propagació del
descontentament es produí en gran mesura a causa de la impremta i la ràpida circulació de les idees i
documents, inclosos en les 95 tesis. La informació també es va difondre àmpliament en forma manuscrita,
així com per gravats i xilografies barates entre els sectors més pobres de la societat.
Martí Luter era devot i escrupolós en la fe. Luter i tots els seus seguidors (reforma protestant) cregueren
que l'Església s'havia desviat del missatge pur de la justificació davant de Déu per mitjà de Jesucrist, fins al
punt de vendre salvació i perdó econòmicament. Els protestants van creure que era necessari retornar a la
simplicitat de l'Evangeli. Encara que hi ha diferències en les característiques doctrinals, totes les famílies
protestants comparteixen aquesta doctrina bàsica, que són:
• Solament Crist- Per als protestants la salvació només prové de Jesucrist (no dels sants).
• Només l’Escriptura- Per als protestants la Bíblia és l'única Paraula de Déu, no magisteri.
• Només la Fe- La salvació prové per mitjà de la fe en el sacrifici de Jesucrist a la creu; les obres bones són
l'acompanyament o la resposta de l'home a la salvació de Déu.
• Només la Gràcia- Per als protestants la salvació prové de la gràcia de Déu, i no pels mèrits del pecador.
• Només la Glòria de Déu- Per als protestants la glòria pertany només a Déu, ja que ell ha fet tota l'obra.
També l'eucaristia (anomenada comunió o Sant Sopar) està basada en el dogma de la transsubstanciació. El Sacerdoci dels Creients, tots els creients tenen el mateix accés a Déu en fe i adoració, i elimina
tota mena de jerarquia espiritual del cristianisme.
Mn. Joan

