12 de novembre del 2017

-

Diumenge XXXII – 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
“L’espòs és aquí. Sortiu a rebre’l!”
Senyor, tant de bo que m’agafis despert
quan et presentis en la meva vida...
-en la persona de l’amic inoportú
que necessita ser escoltat ara mateix,
-en el moment de prendre una decisió
en què em cal optar entre els meus interessos
o el bé més gran que puc fer,
-en la malaltia que em limita
i em fa perdre les ganes de viure,
-en la rutina diària de la família i la feina,
que és la manera ordinària que m’ofereixes
per a créixer en l’amor i trobar-me amb tu.
Senyor, tu ets l’espòs que esperem.
Tant de bo que visquem sempre en l’esperança,
és a dir, en actitud d’espera activa,
sense conformar-nos amb els petits plaers
d’aquest món que passa
ni adormir-nos en una rutina inconscient.
Que el dia que entrem a la festa de l’amor
puguem gaudir-ne i entendre’n el llenguatge

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

EL VIURE
ATENT
FA
CRÉIXER
EL SENY

CATEQUESI
DISSBATE 18 de novembre:
• A les 5 de la tarda, TROBADA amb els
pares de SEGON any de catequesi.
• A ¾ de 7, TROBADA amb els pares i
infants de PRIMER any de catequesi.
• A les 8, MISSA amb participació de la
catequesi

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 135,00€
Sant Pere de l’Arç: Col·lecta 10,00€
Pujalt: Col·lectes 171,00€/ Full 71,00€/
Domund 108,00€

INTENCIONS de MISSES
CALAF: Dimarts 14: Agustí Devant

i Raimunda Torras.
Dimecres 15: Família Gilibets Raurich
Dijous 16: Teresita Queralt
Dissabte 18: Josep Raurich Castellà. Josep
Closa i Maria Calderer. Valentí Solé Ruiz
Diumenge 19: Lluïsa Gilibets Raurich (1r.)
Martí Selva Gassó. Vicenç Martí Claramunt.
Aguilar 19: Josep Soler Galobart.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 14 de novembre
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”LA POST VERITAT: un tret que
marca el món d’avui”
A càrrec d’Enric Ramírez, prevere

PARES I AVIS
Educadors de la fe dels infants
•Comunicar la fe amb gestos i ritus familiars quotidians: la salutació, el petó a l'infant
Jesús, a la Mare de Déu en anar-se'n al anar al llit o altres moments.
•Admirar les coses boniques que ens envolten per educar el sentit de la bellesa, de la
sorpresa,del meravellós.
• Apreciar i agrair les coses bones que mengem, do de Déu.
• Tenir a la llar imatges cristianes: Sant Crist, imatge de Maria, altres sants... i fer-hi

referència de tant en tant.
Tenir moments familiars d'oració en què ells
siguin protagonistes: l'oració abans dels àpats,
l'oració de la nit.
•

Parlar de Déu de manera normal, com es
parla d'algú estimat.
•

Llegir als infants llibres i contes que parlin de
Déu, de les histories de la Bíblia.
•

Acostumar-los al silenci, a l'observació, a
l'escolta dels sons de la natura, a la paraula de
l'altre.
•

Quan anem a passeig, entrem en una
església, fer una explicació senzilla dels símbols,
alhora resar una pregària.
•

No cal intentar que «captin» i que retinguin
coses, només que «vegin», que «escoltin», que
«sentin» un estil de vida en cristià.
•

• Quan la vida el porti, narrar el perdó a qui ens va ofendre, la disculpa, el no parlar

malament , el compartir, les almoines fetes, el somriure qui demana...

ELS AVIS
• No poden reduir la seva tasca a fer serveis. Els avis són educadors .

• Als avis els correspon el plaer de viure una relació de total serenitat amb els néts i de
donar-los l'amor i l’experiència que tenen.

