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8 de març del 2020
Diumenge II de Quaresma - A

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, gràcies per revelar-nos
la teva glòria, per mostrar-nos la
llum de la Resurrecció i donarnos certesa per afrontar aquesta
llarga Quaresma que és la vida.
Per trobar-te hem d’estar
disposats a emprendre un viatge
sense un destí clar, a abandonar
la casa del pare, a sortir del país
on ens sentim segurs.
També hem de saber renunciar
a la sobreprotecció del grup,
superar la muntanya de la
incertesa i assolir el cim de la llibertat d’esperit.
Aleshores rebrem la teva benedicció, faràs de
nosaltres un gran poble i escriuràs els nostres
noms en el cel.
Voldríem romandre sempre a la teva presència,
però Tu ens demanes que tornem per portar
l’esperança als nostres germans en els moments
de dubte.
Gràcies Pare per recordar-nos que hem d’escoltar
el teu Fill. Gràcies Jesús per dur-nos amb Tu i
transfigurar-te davant nostre. Gràcies Esperit Sant
per treure’ns la por i aixecar-nos de terra per
continuar el camí.

Jesús tot sol,
present en
cadascú,
comparteix amb
nosaltres la
fraternitat.

(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
14 de març (dissabte)
8 del vespre: CALAF
15 de març (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

DURANT LA QUARESMA: Res de Vespres
abans de començar la missa dels dies
feiners. VIA CRUCIS, tots els divendres de
Quaresma a 2/4 de 7 de la tarda, Calaf.

INTENCIONS MISSES
Dijous 12: Acció de gràcies a Sant
Pancràç.
Dissabte 14: Mateu Roca Sendiu.
Família Forn Mas. Rodrigo Agüera López.
Diumenge 15: Domingo Monfort i Maria
Domingo. Martí Selva Gassó.
Pujalt 15: Josep Vall Solà.

món millo r”, conclou Sol à.

BAPTISME
Calaf: El dia 1 de març vam batejar el nen
FÈLIX VILÀ SORIGUERA. Enhorabona!

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: El dia 2 de març, per SALVADOR FITÓ
BARGUÉS de 65 anys d’edat. Que en pau
descansi.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Donatius Vitralls 1.370,00.Col·lectes 359,00.Caixeta Caritas 37,00.Caixeta Llantions 239,00.Full Parroquial 25,00.Sant Martí: Full Parroquial 25,00€
Aguilar: Full Parroquial 25,00€

SESSIONS DE
FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“Mirar el futur amb esperança”
Als locals parroquials de Santa
Maria: -c. Sta. Maria, 8, baixosIGUALADA de 8 a 9 del vespre

Dimarts dia 10 de març:
“La Missa Solemnis: la
culminació de l’ideal musicoteològic de Beethoven”
A càrrec de Oriol Pérez
Treviño, musicòleg, assagista.

8 de març, Dia
internacional de la
Dona, una autèntica
jornada polièdrica.
A tu, que tens més anys dels què es poden comptar i
surts de casa per anar enllà, enllà, per turons i
muntanyes cercant qui està menesterós; consolant
tristeses, apaivagant penúries i duent al cor i a les mans
al Senyor que salva. Traspuant pel teu cos menut
espurnes divines que dignifiquen la vida de les persones
que t’esperen i et reben. A tu, que has hagut d’aprendre
a caminar en itinerància i a la intempèrie, conscient que
el teu temps ja no és teu; Feliç, perquè al final de la
jornada, quan reposes el cap al coixí i només tens
temps de xiuxiuejar “bona nit amor”, t’adorms en pau
amb la certesa secreta de que “val més morir gastat
que rovellat”. A tu, que en silenci i des del racó on cada
dia veus passar les hores, sense que en siguis potser
conscient; a tu, que has deturat la meva marxa, m’has
fet recular i mirar-te amb uns altres ulls. La teva mirada
serena, innocent, sense jutjar... La teva mirada em va
fer sentir vergonya dels qui som capaços de ridiculitzar
–ni que sigui fent broma- a persones com tu. En tu
realment he vist una bellesa que supera amb escreix el
teu rostre desencaixat. La teva mirada ja no em deixa
mai; m’acompanya i em parla de Déu. A tu, que tems
que et preguntin pels teus somnis, perquè una vegada
has traçat la fita de la teva vida, ja no somnies. Sinó que
et concentres en respondre i fer bé allò que tens entre
mans. A tu, que ets capaç de veure l’excel·lència dels
altres, sense adonar-te’n que d’entre tots tu ets la
millor. Que et dediques primer a servir als altres en
detriment de les teves pròpies necessitats. Que et
reveles amb allò que no està bé i que per sobre de tot et
mantens ferma i al peu del canó. Que ets inclusiva per
naturalesa, que gaudeixes amb gairebé tot. A tu que
creus en la bondat de les persones i de tot ésser viu.
Que no malparles de ningú. A tu que et veus “una
pobra dona” però tothom ve a aixoplugar-se a casa
teva i marxa sempre amb el teu somrís gravat a
l’ànima. A tu, que ningú et sap. A tu, que creus contra
tota esperança que algú dia canviarà la teva sort. A tu,
que tothom et critica. A tu, que plores en secret la teva
desventura, a tu... a tu... Avui és el teu dia. I ahir també.
Hi ho serà demà. I cada dia de la vida és i serà, teu. I això
ningú t’ho podrà prendre mai. A totes vosaltres el meu
profund reconeixement i homenatge. Gràcies pel
vostre testimoni silent que senzillament ens esperona a
ser millors persones.
Rosa Masferrer Felip, (URC)

