4 de febrer del 2018
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DIUMENGE V – any B

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40 - parroquiacalaf@bisbatvic.com /www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 146
Lloeu el Senyor, dóna bo de cantar!
Lloeu el nostre Déu,
que és agradós de lloar-lo!
El Senyor reconstrueix Jerusalem
i aplega els dispersats d'Israel.
R. Lloeu el Senyor,
que conforta els cors desfets.
Conforta els cors desfets
i embena les ferides.
Té comptat el nombre dels estels,
els crida cadascun pel seu nom.
És gran el Senyor,
i és molt poderós,
és infinita la seva saviesa.
El Senyor sosté els desvalguts
i abat els injustos fins a terra.

CELEBRACIONS

5 de febrer (dilluns)
2/4 de 12: CALAF
10 de febrer (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF
11 de febrer (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS de MISSES

COMENTARI
El salm comença amb la coneguda
invitació a lloar el Senyor com li escau.
Un motiu específic d'aquesta lloança
s'assenyala al començament del salm i
es desenvoluparà en la segona part: el
Senyor reconstrueix Jerusalem.
Tota la pietat popular jueva s'expressa
en aquest himne que enumera alguns
dels atributs divins, que mouen a donar
"gràcies", a "lloar". Notem l'aparent
barreja desordenada de temes
"històrics" i temes "còsmics"
(intervenció de Déu en la natura:
estrelles, núvols, vegetació, animals,
home).
Hi ha en nosaltres, els homes moderns
occidentals, quelcom que es resisteix a
aquest tipus de llenguatge: el trobem
massa ingenu i optimista. Al costat de
les meravelles de la natura, som
insensibles als seus fracassos. Com que
vivim en un quadre artificial, no
"gaudim" de la frescor de la pluja que
fa reverdir els camps, ni de la carícia
del sol que fa germinar les plantes, ni
de l'abundància de llavors que creixen a
profusió per als ocells.

Dilluns 5: Jaume Fonoll Casanovas.
Josep Jordana Sibila (3r. Aniv). Josep
Rosendo Masana i Enriqueta Rovira.
Mn. Pere Fradera.
Dimarts 6: Francisco Gassó Casulleras.
Dijous 8: A Sant Pancràs (acció gràcies).
Dissabte 10: Josep Cribillers Anguera.
Neus Noguera i Anicet Vilà. Isidre Fitó.

Diumenge 11: Quimeta Mases i Ramon
Torreguitart. Ramon Mas (L’Astor).
Rosa Cortadelles Forn. Emilio
Echaurren Fernández de Eguiluz. Maria
Colom Prat. Eulàlia Gasch.
Aguilar 10: Josep Comellas Esquius.
Sant Martí 11: Pedro Ciobanea.
Pujalt 11: Joan Coletas Franquesa.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 6 de febrer
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”LA CONVIVÈNCIA ENTRE
CULTURES i RELIGIONS”
Presenta: Cinto BusquetACinto Busquet,
Dr. En Teologia.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 113,90€/ Donatiu 12,00€
Sant Martí: Subscripcions full 225,00€/
Col·lectes 42,13€/ Capelleta 27,71€/
Capelleta 50,00€
Aguilar: Subscripcions full 75,00€
Pujalt: Subscripcions full 50,00€/ Col·lectes
117,80€/ Càritas Nadal 182,50€

SANTA CALAMANDA
CALAF: aquest dilluns 5 de febrer, a la missa de 2/4 de 12, celebrarem solemnement la festa de la
nostra patrona. Acabada la missa es ballarà la Metradansa, ja comentada en anys anteriors;
solament recordar que la ballada es fa amb tota la pau i senzillesa que escau a tota pregària.
Vegeu aquesta fotografia que correspon a l’any 1924, de l’altar de la cripta (la paret del fons més
il·luminada correspon a la porta d’entrada actual que dóna al carrer Sant Jaume. Una joia.

