9 de febrer del 2020
Diumenge V durant l’any A

HORARI Despatx Parroquial:
Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40
parroquiacalaf@bisbatvic.com
www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Gràcies, Senyor, per cridar-nos a ser
llum del món, per confiar en
nosaltres.
Tu saps que som febles, ens deixem
portar pel nostre egoisme i no som
testimonis del teu amor.
Però Tu ens dónes la força del teu
esperit, i vols convertir-nos en
models de comportament.
Tu ets la veritable llum que ens guia,
la volem reflectir a través de les
nostres vides.
Volem irradiar la teva resplendor, la
teva glòria. Aleshores, podem
alimentar el famolenc, vestir al despullat,
acollir al foraster, tenir cura del malalt, ajudar
al pobre.
Perquè ets Tu qui ho fa a través de les
nostres vides.
Per nosaltres mateixos només irradiem la
foscor dels nostres interessos mesquins.
Però amb Tu esdevenim sal, llum, llevat, som
portadors d’esperança, de joia i de felicitat.

La SAL i la LLUM són
fetes d’amor i
d’humor, encara que
tinguem motius per
patir.

Som resplendor de la teva glòria i la gent, en veure-ho, hi creuen; no pas pels nostres
arguments eloqüents, sinó per la teva presència enmig nostre..
(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
15 de febrer (dissabte)
8 del vespre: CALAF (Catequesi)
16 de febrer (diumenge)
10:AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
12: SANT VALENTÍ a la capella del
sant. Celebra Mns. Valentí Miserachs.
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Divendres 14: Mn. Josep Sabaté.
Dissabte 15: Roser Vilaseca Caellas.
Josep Busquet Roca. Marcel Cabau
Bergés. Pere Caellas Fargas.
Diumenge 16: Mn. Josep Sabaté.
Teresita Queralt. Emili Aldomà Cuñé
i Elvira Magre Carulla. Martí Selva
Gassó. Ramon Torreguitart i Quimeta
Mases. Mateu Roca Sendiu.
Sant Valentí 16: Alfons Domingo.
Rodrigo Agüera López

CATEQUESI

SANTA CALAMANDA

Dissabte 15 de febrer: A tres quarts de set de
la tarda, trobada amb els pares i infants de
PRIMER any de catequesi.
A les 8 del vespre, MISSA amb participació de
la catequesi i amb tots els grups i feligresos.

Amb motiu de la molt digne celebració de la festa
de Santa Calamanda, em ve al cap una breu reflexió
sobre la nostra patrona i la seva imatge. Sovint
quan es parla de la Santa es fa referència al seu
martiri cruent i sovint morbós en ressaltar com li
serraven el cos.

DEFUNCIÓ - Funeral

Mai descartaré el martiri de tants seguidors de
Jesucrist que han suportat les més inconcebibles
atrocitats i desconsideracions. Va passar, passa i
passarà, malauradament, no sols per motius de fe
sinó per qualsevol
acte profètic de la
nostra humanitat.

Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: El dia 5 de febrer, JOSEP ISERN
PIÑOL, de 79 anys d’edat.
Que en pau descansi.
un món mil lor”, conclou Sol à.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Capelleta Sagrada Família 100,00.Aguilar: Subscripció Full 25,00.Pujalt: Subscripció Full 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 11 de febrer:
“La solitud en el malalt”
A càrrec de Jordi Seubas,
caputxí, infermer.

RESTAURACIÓ VITRALLS
JORNADA D’INFORMACIÓ: Dissabte
22 de febrer, a les 5 de la tarda, al
temple parroquial de la Col·legiata de
Sant Jaume de Calaf.
Podrem contemplar, a peu pla i amb la deguda
explicació, un vitrall totalment restaurat (el de Sant
Ramon). Rebreu informació a domicili amb text
informatiu i proposta de col·laboració econòmica.

Però
voldria
ressaltar, sobretot de la imatgerelíquia de Santa
Calamanda,
la
seva cara de
serenitat,
pau,
enteresa,
ulls
oberts a tothom,
boca closa, orelles
atentes, fermesa,
cara radiant... corona i altres ornaments són
postissos.
No fa basarda mirar-la, tot el contrari. Contemplarla t’inspira que en el cor de la fe del poble cristià hi
ha una crida a viure amb tota intensitat l’amor
envers Déu i envers els altres, com va fer Jesús, i
això porta inevitablement a assumir riscos,
incomoditats, esforç, i a vegades sofriment. Això sí,
amb goig i confiança, i amb l’esperança de la vida
per sempre com el Jesús de l’Evangeli, mestre i
amic.
Per a tots Santa Calamanda no hauria de ser una
glorificació de l’angoixa i el sofriment, sinó una
crida a caminar cap a la vida, tal com ens mostra el
seu rostre que no desequilibra el que és el centre
de la nostra fe: les accions que fan bé als altres, i la
fidelitat plena que porta a la vida plena més enllà
d’aquest món.
Podem estar orgullosos de l’expressió de la nostra
Santa patrona, perquè sovint les imatges de les
nostres esglésies o són massa angelicals (fora
d’aquest món) o mostren una seriositat que no et
convida a contemplar-les perquè també desequilibren el que és el centre de la fe.
El rector

