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DIUMENGE de PASQUA – 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
La pedra era molt grossa, són tan pesants les lloses que ens reclouen en un món tancat,
d’ambient enrarit, corrupte, fosc, malaltís!
A vegades sembla que no hi ha res a fer. El món és massa complicat, tot està massa podrit.
Qui podria insuflar aire pur i omplir de llum l’espessa tenebra?
No tingueu por. Ha ressuscitat. Prou de laments, teniu una missió. Aneu a buscar els
germans. Torneu a Galilea: allò que ell va començar ho heu de seguir vosaltres en el seu
nom i amb el seu esperit.
Aquí ens tens, Senyor Jesús, com aquelles dones, perplexos i contents, tremolosos i
exultants, habitats per una vida nova que ve de tu i que vol arribar a tots els racons del
món..
(Missa de Cada Dia)

BONA PASQUA!

CELEBRACIONS

INTENCIONS de MISSES

RECORDEM: La celebració de la missa dels
dies feiners serà a 2/4 de 8. PERÒ, Dilluns 2 i
dimarts 3, a Calaf no hi haurà missa a la tarda.

Calonge 2: Carme Esquius Oliva. Família Fitó
Besora. Fermí Cantacorps i Remei Prat.
Família Moncunill Raïch. Miquel Nadal i
família. Rosa Freixas Pintó. Josep Montaner
Domènech.

2 d’abril (Dilluns de Pasqua)
2/4 de 12: CALONGE DE SEGARRA
APLEC del Panellet, amb missa solemne, cant
dels goigs i benedicció dels panellets. També
diferents actes lúdics i culturals. Bona festa!
7 d’abril (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
8 d’abril (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
2/4 d’1: SANT MARTÍ

DEFUNCIÓ – Funeral

Vam pregar per l’etern descans:
Sant Martí Sesgueioles: Dilluns, 26 de març,
ANTONI SARRI MISERACHS, de 84 anys
d’edat.
Que en pau descansi!

SANT VICENÇ DE CONILL

CANVI DE PRIORES. En aquesta parròquia
es fa el canvi de priores per Pasqua. Així
volem agrair la bona tasca d’atenció i cura de
l’església i de les celebracions a les priores
sortints Rosa Carulla i M. Antonieta
Permanyer. Agafen el relleu les priores,
Paquita Ortuño i Filomena Colom que com
sempre també ho faran amb molta dedicació i
fe. Moltes gràcies

Calaf: Dijous 5: Acció de gràcies
a Sant Josep.
Divendres 6: Francisco Gassó Casulleras.
Dissabte 7: Jaume Fonoll Casanovas. Família
Forn Mas. Família Borràs Vilaseca. Família
Casellas Oliva.
Diumenge 8: Família Planell Farrés. Família
Aymerich Camps. Rosa Piñol Vilaseca.
Roser Padullés Argerich.
Conill 8: Maria Pilar de Solà Roca.
Aguilar 8: Maria Magdalena Mir Suárez.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Llantions 211,68€/ Full 45,07€
Donatiu 350,00€/ Seminari 210,70€
Sagrada Família 84,15€/ Col·lectes 367,83€.
Sant Martí: Seminari 35,05€
Col·lectes 82,74€

CATEQUESI
Dimarts 3, emprenem de nou les sessions de
Catequesi amb els infants i, durant aquesta
mateixa setmana, els grups de JovesConfirmació.
Aquest any les Confirmacions se celebraran el
diumenge 22 d’abril a la missa de 2/4 de 12
del migdia.

Sí, Jesús ha ressuscitat!. Així ho creiem i proclamem els cristians.
Però en captem totalment el significat i les seves repercussions?
Un d’ells és rebre la resurrecció com un DO. I en donem gràcies?
Res ens pot omplir tant la buidor i l’egoisme del posseir o ser amo
de tot, com entendre que la vida és un regal. És un regal tot el que
rebem gratuïtament, que és tot. Sense aquesta sensibilitat no té
sentit la resurrecció, rebre vida gratuïtament i donar-la per amor
sense limitacions.
Què us fa superiors als altres? Què teniu que no hàgiu rebut? I si ho heu rebut, per què us en glorieu com
si ho tinguéssiu de vosaltres mateixos? Ja esteu satisfets! Ja sou rics! Us sentiu reis sense necessitat de
nosaltres! I tant de bo ho fóssiu, que també nosaltres compartiríem la vostra reialesa. (1Co 4,7-8)

