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Diumenge de XXXII de l’any C

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
Senyor, gràcies per
donar-nos la teva vida,
des de l’instant en què
vam ser engendrats fins
després de la nostra
mort.
Tu que ets un Déu de
vius, la teva voluntat és
que
visquem
per
sempre. No demanes
sacrificis com els antics
ídols, ni tampoc que
menyspreem la vida, el
teu do més preuat.

CADUCS COM
SOM,
Ni ens podem
imaginar què
és VIURE per
sempre.

No sabem el dia ni l’hora en què ens visitarà la
mort. Però quan lliurem el nostre darrer alè a
les teves mans, confiem que ens insuflaràs de
nou el teu Esperit, com vas fer amb el teu Fill, i
ja no morirem mai més.
Aquell dia escoltaràs el nostre clam i
respondràs a la nostra súplica. Desvetllats del
somni del sepulcre podrem contemplar el teu
rostre i el dels nostres germans que ens han
precedit.
Gràcies per la teva Paraula que ens omple
d’esperança.
Gràcies per fer-nos dignes de participar en una
nova creació on serem semblants als àngels.
Missa de Cada Dia.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

16 de novembre (dissabte)
8 vespre: CALAF – Missa amb
participació de la catequesi.

Dijous 14: Esposos Agustí Devant
i Raimunda Torras.
Dissabte 16: Teresita Queralt. Valentí
Solé i família. Família Caellas Junyent.
Diumenge 17: Martí Selva Gassó.
Família Farrés Gilibets. Simon Closa
i família. Félix Calvo Sáiz.

17 de novembre (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Pujalt 17: Gabriel Martí Carulla (4t.
Aniversari).

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
Calonge de Segarra: Dilluns 4 de novembre
per RAMON MARIA FITÓ BESORA, de 69
anys d’edat.
Calaf: Dimarts 5 de novembre per MARIA
ÀNGELS PUJOL BACARDIT, de 91 anys
d’edat.
Dimecres 6 de novembre per ENRIQUE
OCÓN ROMERO, de 84 anys d’edat.
Que en pau descansin.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL

Falten voluntaris per
portar
a
terme
aquesta campanya.
APUNTEU-VOS de voluntari: Al despatx
parroquial o al local de Caritas. Gràcies per
endavant!

“La Paraula de Déu és vida”

ELECCIONS GENERALS

Als locals parroquials de Santa Maria:
-c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA de 8 a
9 del vespre
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Dimarts dia 12 de novembre:
De Galilea al món. ”Introducció
a l’evangeli de Mateu”
A càrrec de Josep M. Solà,
Llicenciat en Teologia.

PRESENTACIÓ DEL
SÍNODE:
DIUMENGE 24 de
novembre
Per totes les parròquies de l’Alta Segarra i de
Ponent. A les 10 del matí, trobada a la
l’església parroquial de Calaf. Explicació del
Sínode. A 2/4 de 12: Missa, presidida pel Sr.
Bisbe Romà Casanova. Després de missa
una altra aportació i petit refrigeri.

CATEQUESI, Calaf
DISSABTE 16: - a les 5 de la tarda, Trobada
amb els pares de SEGON ANY de catequesi.
- A ¾ de 7 de la tarda, Trobada amb els
pares/mares i infants de PRIMER ANY
de Catequesi.
- A les 8 del vespre, celebració de la
missa amb tots els assistents: joves,
infants, pares i comunitat parroquial.

El conflicte polític que vivim no és un conflicte
intern de Catalunya, sinó sobretot d’un
conflicte intern d’Espanya. Els conflictes són
inherents a la humanitat, podríem dir que la
història s’escriu pels seus conflictes. No ens
hem d’espantar dels conflictes, perquè sempre
estan presents, amb més o menys intensitat,
en l’àmbit de la convivència. El punt clau rau
en com se solucionen. Els dos camins més
transitats són la pau i la violència. Cal entendre
bé la pau, que no és l’absència de conflictes
sinó la solució a través de la negociació, el
diàleg i l’acord. Quan això no funciona, apareix
la violència. Segons la democràcia qui ha de
intentar resoldre són els governs, però quan el
centre de gravetat es desplaça dels
Parlaments al carrer, aleshores, la incapacitat
de negociar es converteix en crònica, com ho
és la ferida històrica del segle passat, que no
es va tancar i que encara supura.
Massa eleccions, polítics sense mà esquerra,
massa interessos econòmics dels manaires,
violència de quatre forassenyats quan durant
anys s’han fet manifestacions de centenars de
milers de persones, absolutament pacífiques i
no les han considerat. La famosa sentència,
gens transparent, trenca tots els esquemes.
Les eleccions del 10-N, aconseguiran posar fi
a l’analfabetisme de la pau i deixaran d’utilitzar
Catalunya com a arma electoral? Estem
abocats a negociar la pau o a cronificar la
repressió i la violència. Cal reflexionar de
veritat i votar.

