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HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM EN TEMPS DE QUARESMA
Sempre m’esperes, Senyor”
Senyor, m’esteu esperant.
Jo no sé ben bé perquè,
ni el com, ni el quan.
Però estic cert/a que sempre m’esteu esperant.
Vós veniu a través de tot allò
que passa inesperadament al meu voltant.
Amb Vós no puc prevenir-me,
és impossible prevenir-me,
és impossible preparar-me.
Ens agafeu constantment per sorpresa
quan menys ho esperem.
Senyor, en aquest temps de Quaresma,
Doneu-nos el coratge per a descobrir-vos
a través de cada esdeveniment.
Que ens trobeu disponibles
El Pare l’abraçà. I el pecat
per seguir els vostres camins
i no pas els nostres.
esdevingué història de Salvació.
(Pregàries de Quaresma)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

6 d’abril (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF

Dilluns 1: Ramon Sala Coy.
Dimecres 3: Gabriel Miquel Lladó.
M. Teresa Vilalta Giribet.
Dissabte 6: Família Forn Mas. Francisco
Gassó Casulleras. Domingo Méndez
Vélez. Família Borràs Vilaseca. Família
Casellas Oliva.
Diumenge 7: Maria Domingo i Domingo
Montfort. Pere Alsina Centellas. Josep
Mestres Planell.

7 d’abril (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

Degut al canvi d’horari d’estiu,
La missa dels dies laborables
passa a celebrar-se, a partir de
dilluns 1 d’abril, a 2/4 de 8 de la
tarda.

Pujalt 6: Salvador Coma Bertran.
Sant Martí 7: Glòria Martí Enrich.
Aguilar 7: Preguem per la Pau al Món.
Conill 7: Xavier de Solà i Pereta.

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 2 d’abril: “Audició i
comentari de la Passió segons
Sant Lluc”
A càrrec de Jordi Agustí Piqué,
organista, monjo de Montserrat.
COL·LECTES
Calaf: Seminari 195,00€ / Col·lectes 219,99€
Sant Martí: Seminari 56,20€
Col·lectes 87,48€
Pujalt: Seminari 78,00€

DEJUNI
ABSTINÈNCIA
i ALMOINA

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

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 les 7 de la tarda a la
cripta de Santa Calamanda.

Les pràctiques quaresmals del dejuni i l’abstinència,
l’almoina i la pregària no gaudeixen de bona premsa.
Nuclis significatius de la societat les critiquen. Alguns
cristians les consideren irrellevants. En el nostre
context, el dejuni només està indicat dos dies a l’any:
Dimecres de Cendra i Divendres Sant. Els destinataris són els
catòlics de 18. a 59 anys. L’abstinència de carn comprèn un ventall
temporal de 14 anys en endavant per al Dimecres de Cendra i tots
els divendres de Quaresma.

Avui molts creients ignoren aquesta norma, ironitzen dient que es pot deixar de menjar carn i
concedir-se una bona mariscada o se n’obliden. La paraula almoina sona bé a mitges. Aportació
econòmica o contribució evadeixen valoracions negatives que alguns s’entesten a vincular a
l’almoina (almoina= allò que hom dona gratuïtament per socórrer alguna necessita, com diners,
menjar, roba).
La pregària, al marge dels marcs litúrgics generals, no es considera gaire important per a alguns.
Situar la Quaresma en l’itinerari cristià és indispensable. El seu sentit més profund apunta a la
conversió personal, al canvi de mentalitat. Com Jesús va dir a Pere: «Tu penses com els homes i
no com Déu.» Mundanitat espiritual enfront d’evangeli. Una tasca quotidiana, que no admet
pausa ni oblit.
Dejuni i abstinència són pràctiques antiquades que, en els temps que vivim, tenen cap sentit? No
ho crec. Posseeixen una profunda actualitat. Vegetarians, vegans, etc., se n’abstenen. El dejuni
al servei d’una dieta o de mantenir una línia està a l’ordre del dia. La novetat és una altra. No es
critica el dejuni i l’abstinència, com a pràctiques, sinó la motivació religiosa del seu exercici. Es
pot fer perquè les persones estiguin més primes, per criteris nutricionistes determinats, com a
expressió de protesta social... En aquests casos, no hi ha cap problema. Però fer-ho per motius
religiosos, de fe... no. Aquest és el tema de fons. La negació de criteris transcendents. No cal
atacar dogmes. N’hi ha prou de ridiculitzar unes pràctiques senzilles, vinculades en aquest cas, a
activitats quotidianes. Negant-ne la pràctica n’impedeixo la motivació. No som massa ingenus?
(URC)

