12 de juliol del 2020
Diumenge XV durant l’any - A

HORARI Despatx Parroquial:
Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40
parroquiacalaf@bisbatvic.org
www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Moltes vegades ens amoïnem
perquè la nostra vida cristiana no
dona els fruits esperats. Voldríem
canviar, resoldre els problemes,
vèncer el mal, acabar amb el
patiment... Tanmateix, sembla com
si tot seguís igual. Per això Jesús
compara el seu misteri, la
predicació de la Paraula, amb la
llavor. En un terreny no es nota si hi
ha un gra plantat o no. Creix sota
terra i no s’aprecien els canvis que
experimenta fins que surt a la llum.
Jesús ha vingut a plantar la llavor en els nostres cors i no ens hem d’impacientar. Les
circumstàncies de la vida són com la pluja i la neu que amaren la terra, la fecunden i la
fan germinar. Però a més demana la nostra col·laboració. No hi ha prou amb haver
sembrat el gra: cal treballar la terra, aplanar els terrossos, treure les pedres i les males
herbes, espantar els ocells... Cal la nostra cooperació perquè la paraula de Déu germini
en nosaltres: atansar-se als sagraments, pregar, llegir i estudiar les escriptures, tenir cura
dels altres, en especial, dels més vulnerables. Aleshores un dia en gaudirem dels fruits,
de la felicitat, de la glòria. (Missa Cada Dia)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

Calaf: de dimarts a divendres a 2/4 de 8 de la
tarda, a la Cripta de Santa Calamanda.
(excepte quan hi ha un funeral).

Dimecres 15: Mn. Josep Sabaté.
Dijous 16: Carmel Miquel Lladó.
Teresita Queralt
Diumenge 19: Martí Selva Gassó.
Mn. Josep Sabaté. Lluís Guix Giralt.
Dissabte 25: Miquel Colom Codina.
Jaume Salat Pons.
Diumenge 26: Mn. Josep Sabaté.
Conill 19: Acció de gràcies.
Dissabte 25: Jaume Vilalta
i Josep Giribet

18 de juliol (dissabte)
8: CALAF
19 de juliol (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
25 de juliol (dissabte)
8: CALAF
26 de juliol (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT

Aguilar 26: Rosa Vers Casas.
Pujalt 26: Família Casanovas.

DURANT l’estiu la publicació del
FULL PARROQUIAL, serà cada
quinze dies.

DEFUNCIONS – Funerals
Hem pregat per l’etern descans
Calaf: El dia Calaf: El dia 28 de juny per
MARIA OLIVA ALCÁZAR de 75 anys.
El dia 29 de juny per ANTONIO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ de 89 anys.
El dia 4 de juliol per MARIA SANTESMASSES
CERIOLA, de 89 anys.
FUNERALS
- Calaf: El dia 3 de juliol per ALBERT OLIVA
ILLA, que morí el dia 29 de març d’aquest any,
a l’edat de 64 anys.
- El dia 4 de juliol per de JOSEP VILASECA
COLELL, que morí el dia 31 de març
d’enguany, a l’edat de 84 anys.
- El dia 9 de juliol per ENRIQUE RAMOS
NARBONA que morí el dia 20 d’abril
d’enguany, a l’edat de 79 anys.
Sant Martí: El dia 10 de juliol per ISABEL
ESTANY VILASECA, que morí el dia 7 d’abril
d’enguany, a l’edat de 95 anys.
En pau descansin!

COL·LECTES-Aportacions
Calaf: Capelleta Sagrada Família 20,00€/
Capelleta Sagrada Família 326,00€.
Sant Martí: Capelleta Sagrada Família 19,03€.
Donatiu 50.00 €

Les Parròquies seguim treballant per
tothom. Ens hi ajudes?
Per a Caritas: Caixabank
ES14 2100 0110 7102 0024 6488
Pel manteniment de les parròquies:
Caixabank ES34 2100 0110 7102 0012 5557
BBVA ES17 0182 3566 3802 0174 7719
També entrant a
www.parroquies.bisbatvic.org, omplir el
formulari. Gràcies.

AGUILAR
Com cada mig any a la parròquia de Sant
Andreu d’Aguilar hi ha de priores; surten les
Sres. Antònia Duocastella i M. Pilar Pla,
agafen el relleu les Sres. M. Dolors Bacardit i
M. Rosa Bergua.
Hem d’estar enormement agraïts de l’eficàcia,
l’atenció i dedicació en que porten a terme
aquesta tasca de manteniment de la nostra
parròquia. Moltes gràcies.

MÉS OBRES a la
Col·legiata de CALAF
Degut a la degradació dels coronaments de les
façanes i els sovintejats despreniments de les
cornises, s’ha decidit optar de mesures de
seguretat en la protecció amb xarxes dels
coronaments de façanes, de contraforts i de
cornises del temple i de la torre campanar, per
evitar el risc de nous despreniments de fragments
a les vies públiques, mentre no es puguin
emprendre les obres necessàries de consolidació i
restauració, del que tenim l’Avantprojecte.
Esperem que es pugui procedir a promoure
subvencions oficials per l’obra definitiva.

