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Baptisme del Senyor - any A

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Et donem gràcies Senyor per utilitzar
un home qualsevol, Joan el Baptista,
com a testimoni per confirmar la teva
Encarnació.
La seva alegria dins el ventre de la
mare ja era un signe de la teva
presència enmig dels homes.
La seva fidelitat batejant en el Jordà
va ser recompensada amb la
revelació de la Trinitat.
Per això Tu l’has fet gran, per això el
recordem fins avui, per haver estat
dòcil a la teva inspiració i per haverte sabut reconèixer.
Gràcies Jesús per la teva humilitat,
per haver assumit la condició
humana per tal d’apropar-te a les
nostres vides. Gràcies per haver anat
al Jordà a batejar-te encara que no et
fes falta convertir-te.
Vas voler ser com qualsevol de nosaltres, però el Pare no s’està de revelar-nos qui ets:
el seu Fill estimat en qui es complau. I l’Esperit baixà per acompanyar-te.
Gràcies a Tu hem pogut conèixer la Trinitat i saber que Déu ens estima.
(Missa de Cada Dia)

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

INTENCIONS MISSES
Dijous 16: Teresita Queralt.
Dissabte 18: Mn. Josep Sabaté. José
Romero Cobos. Ramon Selva Brau.
Maria Colom Prat.
Diumenge 19: Família Cantacorps Prat.
Isidre Mensa. Xavier Carrillo Vivancos.
Conill 19: Jaume Mas Vidal i Àngela
Alsina Centellas. En acció de gràcies a
Sant Vicenç

COL·LECTES i donatius
Conill: Full 25,00€
Aguilar: Full 75,00€

Cost anual del Full, 25.00€

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: El dia 7 de gener per ROSER
VILASECA CAELLAS, de 70 anys d’edat.
El dia 8 de gener per JOSEP BUSQUET
ROCA, de 71 anys d’edat.
Que en pau descansin.

CATEQUESI
Dissabte 18 de gener
- a les 5 de la tarda: Trobada amb els pares
de SEGON ANY de catequesi.
- A ¾ de 7, (18.45) Trobada amb pares i
infants de PRIMER ANY de catequesi
- A les 8 del vespre (un quart abans per
assajar els cants i lectures) MISSA amb
participació de la catequesi.

LA CURA DE LA NOSTRA
CASA COMUNA (ECOLOGIA – 3)
(Resum de l’encíclica “Lloat sigueu”
del papa Francesc)

-El cost dels danys que
s’ocasionen per la descurança
egoista és moltíssim més alt
que el benefici econòmic que es pugui
obtenir. (36)
-No és propi d’habitants d’aquest planeta
viure cada vegada més inundats de ciment,
asfalt, vidre i metalls, privats del contacte
físic amb la natura. (44)
-La veritable saviesa, producte de la
reflexió, del diàleg i del trobament generós
entre les persones, no s’aconsegueix amb
una mera acumulació de dades que acaba
saturant i obnubilant, en una espècie de
contaminació mental. (47)

• Al Full diocesà d’aquesta setmana, a les
pàgines centrals, ens parla de com hem
d’enfocar el treball a través de grups
sinodals.
• Ara és el moment d’organitzar els grups tant
a Calaf com per les altres parròquies de
l’entorn. Així, a partir d’aquest moment
podem APUNTAR-NOS o Inscriure’ns per a
formar un grup sinodal.
• Els
interessats
poden
apuntar-se
individualment o per grups que ja hagin
creat. Si és individualment cal manifestar a
quina hora del dia li va millor per a reunir-se.
• Les trobades de grup poden ser quinzenals
o a convenir a cada grup. Així, una vegada
constituït el grup, que s’organitzi a la seva
conveniència.
• El grup es pot reunir allà on cregui més
oportú. La parròquia de Calaf ofereix els
locals parroquials.
• El responsable de cada grup rebrà el
material directament de la comissió pel
Sínode diocesà.
• Les inscripcions poden fer-se al despatx
parroquial o directament amb el rector.

• Proposem una trobada a Calaf
o pel dijous dia 16 d’aquest
mes de gener
o a les 8 del vespre
o als locals parroquials per a
tothom que vulgui formar
part d’un grup o vol
informació més concreta
del treball a fer en aquests
grups sinodals.

