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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Sovint ens lamentem del desprestigi de l’Església.
No tenim la influència d’abans, no som els referents culturals ni morals.
I si aquesta situació actual és una crida a tornar a la bella senzillesa dels orígens?
Entre els primers
que vau cridar,
Senyor, n’hi havia
pocs d’instruïts,
nobles o poderosos,
perquè el camí de
vida i de felicitat
que ens proposeu no
és una fita assolible
només pels millors
ni unes oposicions
que només guanyen
els primers.
Vós ens heu ensenyat
amb la paraula i amb
l’exemple que el camí
de la felicitat passa
per la pobresa, la
netedat de cor, la
compassió i la humilitat, la pau i la justícia.
Ni tant sols la persecució ens n’allunya.
La nostra feblesa és el mirall on resplendeix la vostra força, la vostra claror, la vostra
bellesa. No us demanem ser més del que som, sinó poder ser instruments de la vostra
obra. (MCD)

CELEBRACIONS
2 de febrer CALAF
7 de la tarda: Missa i Candeles
3 de febrer CALAF
7 de la tarda: Missa i benedicció fruits
4 de febrer (Dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
5 de febrer (Diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dimecres 1: Ramon Sala Coy.
Dijous 2: Mn. Pere Fradera i Marcet.
Divendres 3: Jaume Sandiumenge (4t. Ani.)
Dissabte 4: Familia Forn Mas.
Isidre Mensa Serra.
Diumenge 5: Francisco Gassó Casulleras.
Mn. Pere Fradera i Marcet. Josep Jordana
Sibila (2n. Ani.)
Pujalt 4: Maria Castells Castells.
Sant Martí 5: Cirilo Freixas Martí.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 31 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”. (II)

COL·LECTES i donatius
CALAF: Col·lectes 181,19€
SANT MARTÍ: Capelleta 21,95€
Col·lecta 84,36€/ Full Diocesà 250,00€

CANDALERA i SANT BLAI

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

CALAF: El dijous 2 de febrer, a les 7 de la
tarda, missa i benedicció de les candeles.
El divendres 3 de febrer, a les 7 de la tarda,
missa i benedicció dels fruits. A la capella
dels Dolors

DEFUNCIONS - funerals

PUJALT: Dissabte 4 de febrer, a 2/4 de 7 de
la tarda, Missa i Benedicció de les candeles i
dels fruits.

Vam pregar per l’etern descans de:
SANT MARTÍ: El dia 23 de gener per
CIRILO FREIXAS MARTÍ, de 74 anys d’edat.
AGUILAR: El dia 26 de gener per MARIA
TASIES SIMÓN, de 85 anys d’edat
Descansin en pau!

SANTA CALAMANDA

CONILL i AGUILAR: Diumenge 5 de
febrer, a les 10 del matí, Missa i Benedicció
de les candeles i dels fruits.
SANT MARTÍ: Diumenge 5 de febrer, a les
13h. Missa i Benedicció de les candeles i dels
fruits.

CALAF: Diumenge 5, honorem la nostra patrona amb la celebració de la
missa a 2/4 de 12 que intentarem solemnitzar. Per segon any, i que sigui
per a molts, acabada la missa i la veneració de la relíquia de santa
Calamanda, es ballarà la METRADANSA.
Es balla amb dues passades. La primera la ballen persones representatives del poble: tres persones del Consistori, tres persones del Consell
Parroquial, l'hereuet i la pubilla, el Consell Municipal d'Infants i les
quatre persones més grans del grup de Dansa, si n'hi ha. La segona
vegada s'hi afegiria tothom qui vulgui. Podem dir que de l’any passat en
tenim un molt bon record.

