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Diumenge de XXVIII de l’any 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
Als leprosos,
que en fer-se de dia es col·locaven a les
seves cantonades, amb les mans
obertes demanant caritat.
A les leproses,
que després del vesprejar rebusquen a
les deixalles als seus contenidors, amb
l'estómac àvid de les restes del mercat.
Als leprosos,
que abans de saber triar van quedar
tancats en les seves cel·les, amb els
peus inquiets, desitjant córrer a
qualsevol indret.
A les leproses,
que després de poder tenir
fills van quedar recloses en
un club de carretera, amb el
cor endurit, dur com un roc.
Als leprosos,
que abans de ser-ho tenien
llar, terra, sòl; ara enyorats
en els seus records, amb el
cap partit entre la seva
pàtria i un futur incert.

A les leproses,
que després de ser-ho no tenen nom, ni
rostre, ni sexe, ara convertides en
números freds dels nous guetos, amb el
pit buit, el seu alè va marxar amb el
sofriment.
A elles i a ells, leprosos del barri, del
país, del món:
Als ulls de Déu el vostre cos és un
temple, i la vida que es guarda dins
vostre és el més digne, sagrat i pur de
l'univers.

GRÀCIES

CELEBRACIONS
19 d’octubre (dissabte)
8 del vespre: CALAF - Catequesi
20 d’octubre (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

MISSES DIES FEINERS
- La missa dels dies feiners se celebra a

les 7 de la tarda fins a nou avís.

INTENCIONS MISSES
Dimarts 15: Teresa Raurich Marbà.
M. Teresa Vilalta Giribet.
Dimecres 16: Teresita Queralt. Acció de
gràcies a la Mare de Déu.
Dissabte 19: Simon Closa i família.
Concha Flores Jordano.
Rosa Dalmases Bacardit.
Diumenge 20: M. Teresa Huguet.
Josep Vila. Martí Selva Gassó.
Miquel Escolà i Maria Torra.
Ramon Puigpelat Guilà. .

CATEQUESI parroquial
-

-

Dissabte 19 d’octubre: a ¾ de 7 de la
tarda, trobada amb els pares i infants de
PRIMER ANY DE CATEQUESI. Mentre
els pares preparen la catequesi per
després explicar-los als seus fills, els
infants seran acollits per catequistes que
també els faran catequesi.
A les 8: Celebració de la Missa
conjuntament amb pares/mares, infants i
comunitat parroquial.

COL·LECTES - Donatius
Calaf: Col·lectes 341,30€.
Donatiu Caritas 50.00€.
Conill. Col·lectes 130.55€
Calonge: Col·lectes 68,80€
Sant Martí: Col·lectes 37,30€

BAPTISMES
El dia 6 d’octubre, van rebre el sagrament del
baptisme a aquest infants:
Calaf: La nena LEIRE YEBENES MARTÍNEZ
i el nen EDER YEBENES MARTÍNEZ.

Els ancians:
una benedicció
Em sap greu quan es parla de la gent gran
com quelcom inevitable, com una
càrrega, o com qualsevol cosa amb
connotació negativa. A vegades m'he
trobat organitzant alguna activitat, i
algunes persones es dolen que hi havia
gent tan gran... Per mi és una benedicció!
Poder compartir amb persones que tenen
tota una vida al darrera és un regal.
Puc entendre la preocupació d'algunes
persones quan veuen que certes activitats
només capten l'atenció de gent gran. I no
penso només en activitats religioses, sinó
també certes manifestacions culturals
que mouen sobretot gent gran. Entenc
l'anàlisi negativa perquè es qüestiona la
continuïtat en el futur. En aquests casos,
d'acord.

Conill: La nena BETH DE SOLÀ ROLDÁN.
Enhorabona!

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“La Paraula de Déu és vida”
Als locals parroquials de Santa Maria:
-c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA de 8 a
9 del vespre

Dimarts dia 15 d’octubre: “Una
mirada al nostre avui des del
llibre del Gènesi” (II)
A càrrec de Andreu Trilla,
Escolapi.

Però a banda d'això, en la nostra societat
capto que a vegades sembla que facin
nosa. No és pas així a tot el món. Hi ha
cultures que els veneren, no els fan callar
mai, els presten tota l'atenció.
És cert que hi ha avis que accentuen els
trets més negatius de la seva personalitat.
Però també hi ha els qui suavitzen els
aspectes més cantelluts que els
caracteritzaven. I tant si són d'una
manera com de l'altra, són els qui ens han
precedit. I es mereixen tota la nostra
consideració. (La Font de Greccio)

