12 de maig del 2019

-

DIUMENGE IV de PASQUA 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
Gràcies Senyor pel vostre
Esperit que porta la vostra
salvació a tots els pobles de la
terra, altrament no us hauríem
conegut.
Gràcies per ser el nostre pastor
i donar la vida per nosaltres.
Ensenyeu-nos a conèixer la
vostra veu entre altres que ens
indiquen camins diferents. Així
us podrem seguir i no caminar
sense rumb.
Guieu-nos cap les fonts de vida
eterna d’on brolla l’aigua que
sacia la nostre set, on s’eixuguen les llàgrimes
del nostre patiment.
Confiem en la vostra Paraula i sabem que no
ens deixareu que ens perdem, que ningú ens
pregui de les vostres mans.
Allunyeu de nosaltres l’enveja i la gelosia, no
permetis que ens apropiem de la vostra
salvació ni deixeu que ens creiem especials.

El món crida, però
les veus que vénen
de la RESURRECCIÓ,
parlen baix

Doneu-nos esperit d’alegria per acollir els germans que crideu al vostre ramat. Feu-nos
apreciar cadascuna de les ovelles com un do que hem de cuidar. (MD)

CELEBRACIONS
18 de maig (dissabte)
8 del vespre: CALAF
(missa de catequesi)
19 de maig (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dimecres 15: Teresina Argerich Circuns.
Dijous 16: Teresita Queralt.
Divendres 17: Antoni Isart i família.
Dissabte 18: Josep Cribillers Anguera (10è Aniversari).
Diumenge 19: Martí Selva Gassó. Simón Closa i família.
Miquel Escolà i Maria Torra.
Aguilar 12: Ramon Bacardit Giralt (1r. Aniversari)
Aguilar 19: Família Soler Galobart
Conill 19: Carme Pla Trullàs.
Pujalt 19: Salvador Bosch Castellà.

DEFUNCIÓ - Funeral

COL·LECTES i Donatius

Vam pregar per l’etern descans:

Calaf: Full 53,50€ / Llantions 250,00€ /
Benefici net llantions Sant Sebastià 430,00€ /
Donatiu Càritas 50,00€ / Col·lectes 800,82€
Sant Martí: Col·lectes 129,34€
Calonge de Segarra: Col·lectes 72,59€
Conill: Col·lectes 224,72€

Calaf: El dia 5 de maig, per MIRACLE OLIVA
COMA (de Santa Fe de Calonge de Segarra),
de 86 anys d’edat.
Descansi en pau.

CATEQUESI - Final de Curs
DISSABTE 18 DE MAIG
A les 4 de la tarda, sortida de la Plaça gran,
acompanyats pels pares, cap al Casal de
Pereres
. Visita a la casa
de Pereres. Germans de la Salle.
. Pregària.
. Jocs i berenar
per a tothom.
A les 8 de la
tarda, a Calaf:
MISSA amb participació de la
Catequesi amb la
comunitat parroquial.

PELEGRINATGE A LOURDES DE
FRANÇA
52è PELEGRINATGE DELS BISBATS DE
VIC i SOLSONA, AMB MALALTS, A
LOURDES Del 8 al 12 de juny, presidit per
Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona. Inclou
el desplaçament amb autocar, assistència
personal, estada completa a Lourdes,
assegurances i servei mèdic. Per inscripcions
dels malalts i els acompanyants del 13 al 18
de maig, en el local de l’Hospitalitat
d’Igualada, situats en el carrer d’Òdena 118
baixos (edifici verd). De dilluns a divendres de
5 a 8 de les tardes. Per a mes informació cal
contactar als telèfons: 686 48 89 95 / 620 60
19 50

SETMANA DE LA GENT GRAN
Els nous costums socials ens porten a una
distinció total en actes públics (sobretot d’esplai),
entre infants, joves, adults i gent gran. Semblen
vides socials paral·leles. No vol dir que nivell
familiar es doni tant radicalment, ans el contrari.
La tècnica, sobretot la informàtica, com la música,
la llenguatge anglès... a la gent gran ens fa sentir,
fins a cert punt, un xic ignorants o analfabets.
És bo, sobretot pel jovent, seguir pautes de
respecte i consideració envers la gent gran.
Diu el papa Francesc a “Crist Viu” n. 187: “Els
joves estan projectats cap al futur i afronten la vida
amb energia i dinamisme. Tanmateix, a vegades solen prestar poca atenció a la memòria del
passat del qual provenen, en particular els nombrosos dons que els han transmès els seus pares
i avis, el bagatge cultural en què viuen. Ajudar als joves a descobrir la riquesa viva del passat, fent
memòria i servint-se d’aquest per a les pròpies decisions i possibilitats, és un veritable acte d’amor
envers ells, en vista al seu creixement i les decisions que hauran de prendre”.

