4 de març del 2018

-

DIUMENGE III de Quaresma – 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 L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Han passat vint segles, Senyor, i la teva creu
continua essent un escàndol i un absurd.
Escàndol per les que no suporten que Déu es
mostri feble i sofrent, absurd per als que no
creuen en un Déu que doni sentit al món,
i encara menys que aquest sentit sigui el
lliurement d’un mateix.
La creu ens diu que no salven la força, la
riquesa ni el plaer. Ni tant sols la raó.
Només salva l’amor, un amor radical que
capgira i dóna sentit a les pitjors realitats del
món, que són el sofriment i la mort.
Un amor que és la font de l’autèntica bellesa,
la veritable riquesa i el goig perenne.
No convertim la creu en un objecte de luxe o de
decoració. No l’amaguem ni la camuflem.
Ella és el nucli de l’evangeli.
Missa de Cada Dia.

Per destructora que sigui la mort, com que
l’amor no pot morir, sobre aquesta
Paraula, ells van edificar el món.
CELEBRACIONS
10 de març (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF
11 de març (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
VIA CRUCIS, Divendres de Quaresma a
dos quarts de set (2/4 de 7) a la Cripta de
Santa Calamanda de CALAF.

INTENCIONS de MISSES
Calaf: Dimarts 6: Jaume Fonoll
Casanovas. Francisco Gassó Casulelras.
Dissabte 10: Paquita Romeu. Josep
Cribillers Anguera. Família Padró
Fonoll.
Diumenge 11: Martí Selva Gassó. Isidre
Selva Ribalta. Concepció Gassó
Segués.Teresa Puig Rebell.

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

Horari: de 8 a 9 del vespre
”LA POESIA, PONT DE DIÀLEG
ENTRE CIÈNCIA I FE”
Presenta: David Jou i Mirabent, físic i
poeta.

DEFUNCIÓ - Funeral
A Calaf, vam pregar per l’etern descans de:
DOLORS PONS MAS, de 94 anys d’edat. Que
en pau descansi.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 452,20€
Sant Martí i Sant Valentí: Col·lectes 162,23€/
Full 25,00€
Puig de Ram: Caixetes 111,23€
Aguilar: Subscripcions full 25,00€

QUARESMA 2018
MISSATGE DEL PAPA FRANCESC PER A LA QUARESMA 2018 [3]
El foc de la Pasqua

Convido especialment els membres de
l’Església a emprendre amb zel el camí
de la Quaresma, sostinguts per
l’almoina, el dejuni i la pregària. Si en
molts cors a vegades fa la sensació que
la caritat s’ha apagat, en el cor de Déu
no s’apaga. Ell sempre ens dona una
nova oportunitat perquè puguem
començar a estimar de nou.
Una ocasió propícia serà la iniciativa «24
hores per al Senyor», que aquest any
ens convida novament a celebrar el
Sagrament de la Reconciliació en un
context d’adoració eucarística. L’any
2018 tindrà lloc el divendres 9 i el
dissabte 10 de març, inspirant-se en les
paraules del Salm 130,4: «És molt vostre
perdonar». A cada diòcesi, almenys una
església romandrà oberta durant 24
hores seguides, per a permetre la pregària d’adoració i la confessió sacramental.
La nit de Pasqua reviurem el suggestiu ritu d’encendre el ciri pasqual: la llum que prové del «foc
nou» a poc a poc esvairà la foscor i il·luminarà l’assemblea litúrgica. «Que la llum de Crist,
ressuscitat i gloriós, dissipi les tenebres del nostre cor i del nostre esperit», perquè tots puguem
viure la mateixa experiència dels deixebles d’Emmaús: després d’escoltar la Paraula del Senyor i
d’alimentar-nos amb el Pa eucarístic el nostre cor tornarà a abrusar-se de fe, esperança i caritat.
Papa FRANCESC

Estem convocats a les 24 hores per al Senyor
CALAF: Dia 9 de març divendres:
a 2/4 de 7: Via Crucis
a les 7: Celebració de la Missa.
A 27$ de 8 fins a les 8: Pregària
eucarística amb res de vespres.

RESTA DE L’ARXIPRESTAT i del BISBAT,
podeu consultar el FULL DIOCESÀ
d’aquesta setmana (Igualada)

