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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, no et cansis de
La Corona d'Advent és
venir a les nostres vides,
un element típic i
encara que estiguem
tradicional dins la
distrets o adormits.
cultura cristiana, que
Desvetlla’ns, sacseja els
simbolitza a les quatre
nostres cors perquè se’ns
setmanes de desembre,
obrin els ulls i puguem
conegudes com
copsar la bellesa amagada
Setmanes d'Advent per
en els esdeveniments, per
acabar amb la festa de
quotidians que siguin, per
Nadal.
irrellevants que ens semblin.
Amb el temps s'ha
Omple el nostre cor d’anhel
perdut una mica el seu
per trobar-te, d’un desig
profund d’estar amb Tu.
significat religiós i
Estem cansats de tanta
considerat més aviat
banalitat, d’ignorar l’autèntic
com un adorn més; i és
valor del que Tu ens dónes.
que segons la tradició
Converteix les espases i
cristiana en cada encesa
les llances del nostre cor, la
de ciri o espelma
violència que roman en el
degués llegir-se algun
nostre interior, en relles i
que altre passatge de la
falçs per tal que la collita
Bíblia i acompanyar-se
sigui gran, perquè donem
amb oracions. Que
fruit abundant.
VETLLEU!
encara ho podem fer.
Prepara’ns per a la pau,
que renunciem a les
rivalitats i a l’afany de protagonisme per tal que asserenis els nostres cors, i les nostres
relacions. Ajuda’ns a pujar a la teva muntanya, necessitem fer camí per retrobar-te un
cop més.
Missa de cada dia
.

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
7 de desembre (dissabte)
8 del vespre: CALAF
8 de desembre (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MART

Dijous 5: Família Riu Gilibets.
Divendres 6: Salvador Isart (50è. Aniversari).
Dissabte 7: Família Forn Mas. Família Gassó
Casulleras. Família Irizar Sologaistoa. Ramon Maria
Fitó Besora.
Diumenge 8: Conxita Moreno Morellón. Carme
Colom i Miquel Duocastella. M. Àngels Pujol
Bacardit. Maria Estany Albareda.
Pujalt 8: Andreu Carulla i Concepció Costa.
Conill 8: En record d’Asensi Reig Camps.

SÍNODE DIOCESÀ

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
CALAF: Tanatori d’Igualada. El dia 26 de
novembre per ANGEL ARAQUE DE LA
TORRE, de 82 anys d’edat.
Que en pau descansi!.

COL·LECTES - Donatius
Pujalt: Col·lectes 82,00€ / Germanor 58,00€

ADVENT
A més de tota ornamentació pròpia de l’Advent
i de cada compromís personal, els dies feiners
abans de comença la missa (actualment a les
7 de la tarda) es resaran els Salms de
VESPRES.

GRAN RECAPTE – BANC DELS ALIMENTS
Un any més podem dir
que la solidaritat vers els
més febles de la nostra
societat i del nostre
poble ha estat molt
generosa, amb uns
2.425 quilos d’aliments.
Aclarim que tota la recapte d’aliments, higiene
i altres que s’han recollit a Calaf i pobles
veïns, queda tot al servei de Caritas
Parroquial i pobles veïns. Com ja hem
informat altres vegades Caritas-Calaf té
contracte amb Bancs dels Aliments i amb codi
d’entitat número 590.
Moltes gràcies a tothom per la vostra
sensibilitat i col·laboració tant en la donació
d’aliments com en la tasca de voluntariat, que
ha estat extraordinària. No oblidem la feinada
meticulosa i eficient de les voluntàries de
distribució i catalogació del magatzem de
Caritas. Certament que amb aquesta
campanya no podríem atendre els usuaris
que atén Caritas, cal afegir-hi la col·laboració
de l’Ajuntament (atenció personalitzada dels
usuaris i contribució econòmica) i Creu Roja
amb els excedents de la comunitat europea.
De fet Ajuntament i Caritas treballem
conjuntament i totalment d’acord.

Diumenge 24
de novembre,
a la parròquia
de Sant
Jaume de
Calaf, es va fer la presentació solemne del
Sínode Diocesà de Vic. Presidits pel bisbe
Romà, feligresos de totes les parròquies de
l’Alta Segarra i de Ponent, ens exposaren què
és un sínode, el perquè, procediment i
finalitat.
En resum, Sínode vol dir caminar junts.
Davant l’evolució del nostre món i de la
mateixa església, ambdues realitats diem que
estan en “crisi”, asseiem-nos i parlem. No
salvarem ni el món ni la crisi però podem
trobar motius d’esperança i unir persones,
comunitats i perspectives noves per anar
avançant sense quedar-nos de braços
plegats. Un repte prou agosarat però que
junts podem afrontar. Que sigui en bé de
tothom.
ARA: Cal organitzar grups Sinodals, que
reflexionaran qüestions concretes que ens
enviaran la comissió coordinadora del
Sínode. Si algú hi està interessat que ho
manifesti a les seves parròquies.

EL PAPA APEL·LA AL DIÀLEG I A LA PAU ALS
PAÏSOS AMB PROBLEMES, ESPANYA TAMBÉ.
El Papa, en l’últim viatge al Japó ha estat
preguntat sobre Hong Kong. En la seva
resposta ha lamentat que hi hagi altres zones
del món amb problemes: "Pensi en Xile, pensi
en França, la democràtica França: un any
d'armilles grogues. Pensi en Nicaragua, i en
altres països de l'Amèrica Llatina que tenen
problemes com aquest, i fins i tot alguns països
europeus. És general” (…) “Jo respecto la pau i
demano que hi hagi pau en tots aquests països
que tenen problemes, Espanya també té
problemes. Convé relativitzar les coses i fer
una crida al diàleg, a la pau, de manera que els
problemes puguin ser resolts”. El primer pas és
reconèixer la seva existència del problema i
aleshores, diàleg i pau”

