12 de febrer del 2017
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DIUMENGE VI – 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 EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 118,1-2.4-5.17-18.33-34

Feliços els homes de conducta irreprensible,
que segueixen la llei del Senyor.
Feliços els homes que guarden el seu pacte
i busquen el Senyor amb tot el cor.
R. Feliços els qui segueixen la llei del
Senyor.
Heu donat els vostres preceptes
perquè siguin observats fidelment.
Tant de bo que els meus camins
no es desviïn
de guardar els vostres decrets. R.
Feu aquesta gràcia al vostre servent:
que visqui pensant en la paraula
que heu donat.
Obriu-me els ulls i podré contemplar
les meravelles de la vostra llei. R.
Mostreu-me el camí dels vostres decrets,
que el vull seguir fins al final.
Feu-me entendre la vostra llei,
que la vull guardar amb tot el cor. R.

COMENTARI:
+ El salmista és un humil servidor
de Déu. Sap que la veritable felicitat
neix en la fidelitat al Senyor, que
manifesta la seva voluntat per mitjà
de la llei.
+ Encara que esquinçat per una
terrible prova, estima i observa la
voluntat divina.
+ Vulgui Déu, en recompensa,
arrencar-lo de la mort que l’amenaça i donar-li un coneixement
encara més clar de la seva voluntat,
i així, una més gran fidelitat, una
alegria més intensa i una vida més
plena.
La Llei, per a un hebreu, no era
aquest codi jurídic, rígid, de "permès
i prohibit", transmès per l'herència
romana. La Llei era el més bell regal
de Déu, el do de Déu al poble que ell
estimava, amb qui havia fet Aliança.
L'home sense Llei és un home
abandonat a si mateix, que no sap
com comportar-se, que no coneix les
normes del seu propi ser.

INTENCIONS MISSES

CELEBRACIONS

18 de febrer (Dissabte)
8 del vespre: CALAF (Catequesi)
19 de febrer (Diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
12: SANT VALENTÍ
1: PUJALT

Dimecres 15: Ramona Verdés
Dijous 16: Teresita Queralt
Dissabte 18: Josep Closa i Maria Calderer.
Josep Raurich Castellà. Isidre Fitó Fitó.
Diumenge 19: Martí Selva Gassó. Família
Solà
Cabellud.
Emilio
Echaurren
Fernández
Eguiluz. Pere Pallarès Figuera (4t. Ani.).
Isidre Mensa Serra (Sgda. Família).
Aguilar 19: Maria Tasies Simón.
Conill 19: Mònica Pareta Turull.
Pujalt 19: Alba Solé Alsina.
Sant Valentí 19: Alfons Domingo.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 14 de febrer, de 2/4 de 9 a 2/4 de
10 del vespre. A la parròquia de Santa Maria
d’Igualada.

“L’EVANGELI DE MATEU” (II)

Presenta: P. Andreu Trilla, escolapi.

SANT VALENTÍ – Sant Martí
La missa a la capella de Sant Valentí, se
celebrarà diumenge vinent, 19 de febrer a les
12 del migdia. Per tant, la missa a Sant Martí
de les 13 h., queda suprimida o desplaçada a
Sant Valentí. Una vegada més, i que per
molts anys, estarà presidida per Mn. Valentí
Miserachs.

CATEQUESI

Dissabte vinent, 18 de febrer i a ¾ de 7 de la
tarda, hi ha la trobada de formació
catequètica amb els pares i infants de primer
any de catequesi. A les 8 del vespre, trobada
a la missa amb tots els grups de catequesi i
amb tota la comunitat.

COL·LECTES i donatius
CALAF: Capelleta Sagrada Família 40,00€
Capelleta Sagrada Família 215,00€
Col·lecta 240,53€
SANT MARTÍ: Col·lecta 27,47€ / Full 25,00€

DEFUNCIONS - funerals

Vam pregar per l’etern descans de:
CALAF: El dia 6 de febrer per SARA
VENDRELL BUENAVIDA, de 50 anys d’edat.
El dia 9 de febrer per FAUSTINO TRAPERO
MORENO, de 90 anys d’edat.
Reposin en pau!
A CALAF: Quan hi ha una defunció, en la nota
que es fa arribar a la família, proposa escollir amb
tota llibertat i respecte, la possibilitat de que la
cerimònia religiosa de comiat del familiar difunt
sigui amb celebració de l’eucaristia (missa) o
sense. Des d’ara, quan les exèquies són sense
missa i acabada la cerimònia, pels que ho desitgin
seguidament ens traslladarem a la capella dels
Dolors o a la Cripta on es farà la consagració i es
donarà la comunió. Així no caldrà celebrar la
missa a la tarda vespre.

SANTA CALAMANDA (any més celebrada amb fe, agraïment i amb un acte de
germanor amb la participació massiva de la metradansa)

