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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 111,4-5.6-7.8a. i 9
L'home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca.
Sortós l'home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers.
R. L'home just és llum que apunta en
la fosca.
El just no caurà mai,
i deixarà un record inesborrable.
Viu sense por de les males noves,
se sent ferm confiant en el Senyor. R.
Té el cor incommovible, res no tem,
reparteix el que té, ho dóna als pobres,
la seva bondat consta per sempre,
pot alçar el front amb dignitat. R.

COMENTARI:
Aquest salm formava part de les
cerimònies amb què Israel renovava
la seva Aliança amb Déu. Dues
vegades l'any, el dia de Pasqua i el
dia de la Festa dels Tabernacles,
Israel es comprometia una vegada
més a ser fidel a Déu i a la seva
Llei... Una mena de "professió de fe".
Exaltació de les virtuts, les obres i la
bondat del vertader just.
A qui observa els manaments, Déu li
concedeix la felicitat ideal per a un
jueu.
El veritable fidel es distingeix per la
rectitud moral i la santedat de vida.
Rellegim aquest salm, posant-lo als
llavis de Jesús. Qui millor que ell "va
estimar de cor la voluntat del Pare"?
Qui ha tingut una posteritat igual a
la de Jesús? Qui va ser un enamorat
de la justícia, la tendresa i la pietat?
Qui va donar als pobres més que ell?
Qui va ser "llum dels cors rectes"?
Qui va ser més "glorificat" que Jesús
en la seva Resurrecció?

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

11 de febrer (Dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF

Divendres 10: Isidre Fitó Fitó.
Dissabte 11: Famílies Cribillers i Riera
Diumenge 12: Eulàlia Gasch. Maria Estany
Albareda. Família Morros Selvas.
Rosa Cortadelles Forn.

12 de febrer (Diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Conill 12: Mònica Pareta Turull.
Pujalt 12: Alba Solé Alsina.
Joan Coletes Franquesa
Sant Martí 12: Cirilo Freixas Martí.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 7 de febrer, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10
del vespre. A la parròquia de Santa Maria
d’Igualada.

“L’EVANGELI DE MATEU” (I)

Presenta: P. Andreu Trilla, escolapi.

COL·LECTES i donatius
CALAF: Capelleta Sagrada Família 50,00€ /
Capelleta Sagrada Família 102,00€/ Col·lecta
125,21€ / Donatiu 500,00€
SANT MARTÍ: Full Diocesà 200,00€
AGUILAR: Donatiu 40,00€ / Col·lecta 33,29€

SANTA CALAMANDA (transcripció que hi darrera els goigs)
Santa Calamanda verge i màrtir, és filla i patrona de la Vila de Calaf,
segons la tradició i veneració ininterrompuda dels nostres
avantpassats, al llarg de la història.
Aquesta veneració a Santa Calamanda, feu que el Papa Urbà VIIIè.,
signés una butlla Pontifícia aprovant el culte de Santa Calamanda i la
formació de la seva Confraria, expedida a Roma el 13 d'agost de l'any
1624 i que es guarda a l'arxiu parroquial.
La vila de Calaf i la seva contrada han rebut gràcies de la Santa, sempre
amb mà generosa, quan se l'ha invocat, molt especialment en temps de
sequera, se li resava una novena i era exposada a l'altar major, mès
deixem que ens ho relatin tal com es feia per l'any 1860.
“Demanada Santa Calamanda pels pagesos del voltant juntament amb el
Magnífic Ajuntament de Calaf, es treu del seu altar i es puja a l'Altar Major cantant l'himne
Jesús Corona, abans de la missa conventual i es deixa cremar quatre ciris que paga l'Ajuntament
i que si no té prou recursos cuida de fer plegar per tots els gastos de les rogatives.
Al vespre després d'haver dit les lletanies i cantat els goigs, es baixa al seu altar i es continua així
durant nou dies, avisant l'ajuntament a quatre veïns cada hora per guardar-la. Al cap de sis dies
s'acostuma de fer el vot d'anar al convent amb processó, i amb aquest objecte es reuneix l’Il·ltre.
Sr. Prior, i el Magnífic Ajuntament, caps de cases i principals pagesos dels voltants a la Casa de
la Vila i junts van a l'Església on surten amb processó cap el Convent portant l’Il·ltre. Sr. Prior
les relíquies de la Santa a les mans sortint de la Plaça fins el Convent, on es col·loca en lloc a
propòsit i s'hi canten els goigs i l'antífona. En la processó els alcaldes del voltant porten el tàlem
i els senyors de l'Ajuntament amb atxes.
Els que porten el Sant Crist al sortir de l'Església criden: «Senyor Déu, teniu misericòrdia». I
després de cada estrofa dels goigs, el poble respon «Doneu-nos aigua si ens convé».
El dia que surt Santa Calamanda del Convent s'acostuma a fer el vot de portar-la al Soler, el dia
que s'ha determinat, tant si plou com si no. Allí al Soler s'hi diu a fora, en un altar preparat, un
solemne ofici amb sermó i es canten els goigs. En la processó hi va el Sant Crist cridant
misericòrdia, al sortir de l'Església, a la creu de Sant Sebastià i al collet de Farrera, i són
portadors els mateixos de l'anterior processó. Hi segueix el tabernacle de Sant Isidre, de la Verge
dels Dolors, de la Congregació i Santa Calamanda amb tabernacle. Si s'hi va de gala es posen
domassos als balcons i també hi va el ball de bastons.
Si continua la necessitat es fa una processó per tota la Vila amb pregàries i amb relíquies de Sant
Isidre, Sant Sebastià, Sant Modest, Santa Victòria i Santa Calamanda, i s'exposen juntes a l'Altar
Major per dos o tres dies.
Els horaris eren els següents: Si la processó anava al convent, sortia a les vuit del matí. Per anar
al Soler es sortia a les sis del matí, i si la processó anava pels carrers de la vila la sortida era a les
cinc de la tarda».
A nosaltres calafins, devots de Santa Calamanda, li ofrenem que vetlli per la pau i les
necessitats de la nostra Vila i comarca; també li regraciem tantes i tantes gràcies que rebem
constantment de la nostra patrona: Santa Calamanda.
JOAN GRAELLS I PRAT, 5 de febrer de 1985

