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La Sagrada Família – any B

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 Jesús, tu que vas viure en una família que
tenia ben poc de “normal” però que va buscar
sempre sotmetre’s a la voluntat del Pare, et prego
per les famílies del temps d’avui: no perquè siguin
“normals” sinó perquè busquin també la seva
voluntat.
Que tantes parelles que comencen una convivència
fràgil, sense compromís, mirant de provar si es
trobaran a gust, s’ajudin a madurar mútuament en
l’amor i vagin construint un projecte seriós de vida
d’acord amb la teva voluntat.
Que les persones que fan de la seva parella un
objecte de domini, a vegades fins arribar a la
violència, es converteixin i es curin de la seva
perversió, i que les víctimes rebin protecció i
l’oportunitat d’una nova vida.
Que les persones i les parelles homosexuals
s’esforcin, com tothom, en un camí de maduració i d’integració de la seva conducta segons
els criteris de l’evangeli, i se sentin valorades i estimades dins l’Església tal com Déu les
estima. Missa de Cada Dia.

CELEBRACIONS
1 de gener (dilluns)
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: CALONGE

5 de gener (divendres)
8 del vespre: CALAF
6 de gener (dissabte)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
7 de gener (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS de MISSES

Dilluns 1: Ramon Sala Coy. Gabriel
Miquel Lladó. Família Badia Felip.
Dimarts 2: Andreu Pagès Raurich (6è.)
Dijous 4: Martí Selva Gassó (3r.)
Dissabte 6: Jaume Fonoll Casanovas.
Família Forn Mas. Francisco Gassó
Casulleras. Conchita Moreno Morellón.
M. Teresa Vilalta i Giribet.
Diumenge 7: Francisco Armengol i Rosa
Calvet.
Calonge 1: Família Centellas Oliva.
Família Montaner Alsina. Miquel Nadal
i família. Família Fitó Besora. Carme
Esquius Oliva. Família Moncunill
Raïch. Rosa Freixas Pintó.
Pujalt 6: Josep Maria Creus Serra.
Alba Solé Alsina (1r. Aniv).

COL·LECTES i donatius

DEFUNCIONS - Funerals

Calaf: Col·lectes 191,45 / Donatiu Càritas
500,00€ / Donatiu per obres (Cripta) 100,00€
Donatiu 200,00€

Vam pregar per l’etern descans de:
Sant Martí Sesgueioles: el dia 26 de
desembre per JAUME MARTÍ PONT, de 97
anys d’edat.
Igualada (tanatori)- Calaf: el dia 28 de
desembre per FRANCISCO DOMINGUEZ
CORONADO, de 59 anys d’edat.
Que en pau descansin.

Pujalt: Col·lectes 2013.00€ / Full 51.00€
Col·lecta Germanor 72 €
Sant Martí: Col·lectes 85.95€

PER QUÈ ÉS FESTA PER SANT ESTEVE, DILLUNS DE PASQUA DE
RESURRECCIÓ i DILLUNS DE PASQUA GRANADA?
Es pot trobar a VilaWeb 27-12-2017

‘Per Nadal cada ovella al seu corral. Per Sant
Esteve, cadascú a casa seva.’ Segur que heu
sentit moltes vegades aquest refrany tan
popular, que amaga una història molt
interessant sobre els orígens de la festa de
Sant Esteve. Es veu que el costum de fer festa
l’endemà del dia de Nadal ens entronca
directament amb el nostre passat carolingi i
amb la idea de família que se’n desprenia. Així
ho explica Amadeu Carbó al llibret Celebrem
el Nadal, una obra pensada per fer entendre
què hi ha en l’origen de molts costums i
tradicions nadalencs.
Carbó diu que, el segle IX, la Catalunya Vella
pertanyia a l’imperi fundat per Carlemany i
depenia del bisbat de Narbona, a diferència
de la resta de la península Ibèrica cristiana,
dominada pels gots i vinculada amb el bisbat
de Toledo. Això va determinar dos conceptes
de família diferents. El carolingi era molt
extens, com un clan, i quan hi havia alguna
festivitat important calia desplaçar-se a la
casa pairal.
És el cas de Nadal, la festa més grossa del
calendari religiós, que aplegava tota la família
al voltant de la llar. I com que a l’edat mitjana
els desplaçaments solien ser llargs, la foscor
intensa i els mitjans precaris, la gent
necessitava tot l’endemà per a tornar a casa.
Per tant, a la primeria, el dia de Sant Esteve
era una jornada en què no es treballava, que
no és exactament igual que fer festa.

Per la mateixa raó que Sant Esteve, es justifica
la festa del dilluns de Pasqua Florida i la del
dilluns de Pasqua Granada: Nadal i les dues
pasqües són les festivitats principals del
calendari religiós. A més, aquest costum ens
lliga amb la resta d’Europa, perquè també ha
perdurat en més indrets que van restar sota
influència carolíngia i que amb el pas dels
segles s’han acabat convertint en els
principals estats europeus.
Actualment, Sant Esteve és una festa molt
arrelada al Principat i en aquest dia se solen
menjar canelons de primer i pollastre farcit o
tall rodó de segon. I de postres, sempre cauen
neules i torrons. Al País Valencià, la festa de
Sant Esteve es coneix com a segon dia de
Nadal i va deixar de ser festiu la dècada del
1990. A les Illes, Sant Esteve també s’anomena
‘la mitjana festa’ i ja fa molt temps que no és
festiu.

De Nadal a
Sant Esteve,
durarà la
bondat teva.

