10 de setembre del 2017

-

Diumenge XXIII – any A

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
“No és el meu problema”
Quantes vegades m’he inhibit
i, en nom d’una tolerància mal entesa,
he deixat que el meu germà
vagi per un camí errat,
amb risc de prendre mal i de fer mal!
“Saps el que ha fet en tal?”
Quantes vegades he parlat
amb qui no havia de fer-ho
i he callat quan havia de parlar!
Valent per l’esquena
i covard cara a cara!
Ajuda’m, Senyor, a estimar de debò
el meu germà, fes que les meves paraules
no siguin per ferir o rebaixar
sinó per ajudar a créixer.
Ensenya’m també a acceptar les correccions,
que l’orgull no m’exasperi
quan algú critica les meves accions.
Que sàpiga agrair la correcció d’un germà.
(MD)

EN
ESTIMAR,
NO FEU
DIVISIONS

CELEBRACIONS
16 de setembre (dissabte)
8 del vespre: CALAF
17 de setembre (diumenge)
10:CONILL
10:AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ i
1: PUJALT

REUNIÓ CONSELL
El proper 14 de setembre, a les 21.30h. es
reunirà el Consell Interparroquial de Pastoral.
Es farà la programació del curs pastoral 20172018. En el full de la setmana vinent ja
informarem les concrecions a que hem
arribat.

COL·LECTES i donatius

CATEQUESI – Inscripcions

Calaf: Col·lectes 215,00€ / Donatiu 50,00€

La catequesi de primer any es fa amb
l’acompanyament de la família.

INTENCIONS de MISSES

Els de segon d’infants, es fa amb catequistes
i família. La trobada d’aquest grup és de
17,15 (un quart de sis) a 18,15 (un quart de
set).

Divendres 15: Dolors Guitart i Lluís Trullàs.
Dissabte 16: Josep Closa i Maria Calderer.
Anna Abellán i família. Teresita Queralt.
Vicenç Martí Claramunt.
Diumenge 17: Martí Selva Gassó. Josep
Junyent Cardona. Filomena Soler Castellví.
Aguilar 17: Eulàlia Duocastella Palà. Josep
Soler Galobart.

La catequesi de joves es fa a hores a
concretar amb els nois i noies.
Començarem les trobades a la primera
setmana d’octubre.

Pujalt 17: Ramon Sisteró i família.

DEFUNCIÓ - Funerals
Vam pregar per l’etern descans:
AGUILAR: dimecres 6 de setembre per JOSEP
TASIAS SIMON, de 84 anys d’edat. Que en pau
descansi.

11 DE SETEMBRE, diada
Nacional Catalana
La intenció de citar documents de l’Església no és
per imposar ni justificar cap idea o tendència
concreta, sinó aprendre, valorar i formar criteris
sòlids. És per això que aquest fragment de la
Doctrina Social de l’Església pot enriquir-nos i
conèixer que ens va dient l’Església:
33. El camp dels drets de l’home s’ha estès als drets
dels pobles i de les nacions (Cf. JOAN PAU II, Carta
enc. Sollicitudo rei socialis, 33 [...]): en efecte, «tot el
que és cert per a l’home, també ho és per als
pobles» (JOAN PAU II, Carta En el cinquantè
aniversari de l’inici de la Segona Guerra Mundial, 8) .
El Magisteri recorda que el dret internacional «es
fonamenta en el principi de l’igual respecte dels
Estats, del dret a l’autodeterminació de cada poble
i de la lliure cooperació amb vista al superior bé
comú de la humanitat» (JOAN PAU II, Carta En el
cinquantè aniversari de l’inici de la Segona Guerra
Mundial, 8). La pau es fonamenta no tan sols en el

respecte dels drets de l’home, sinó també en el
respecte dels drets dels pobles, en particular el dret
a la independència (Cf. JOAN PAU II, Discurs al Cos
Diplomàtic [9 de gener de 1988], 7-8).

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI
PARROQUIAL
per a totes les edats:
20 i 22 de setembre (tarda de 4 a 7)
24 de setembre (matí, de 11 a 13)
27 i 29 de setembre (tarda de 4 a 7)
30 de setembre (matí de 11 a 13)
Al despatx parroquial de Calaf

