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

13 de setembre del 2020
Diumenge XXIV durant l’any - A

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, volem recordar totes les vegades que has
sigut compassiu i benigne amb nosaltres, que has
estat indulgent i no has tingut en compte les
nostres mancances.
Gràcies per guarir les nostres nafres, les ferides
del nostre cor, provocades per la falta d’amor.
Ens has rescatat de l’infern de la rancúnia, que
ens fereix per dins i ens aïlla dels nostres
germans. Ens has curat mostrant-nos com ens
estimes i llençant ben lluny les nostres culpes.

El perdó ens
permet
començar de
NOU cada dia!

No ets un Déu de càstigs, però no toleres la nostra
manca de misericòrdia. El teu amor és immens, i vols
que el compartim amb els altres, perdonant-los,
entenent-los, acceptant-los.
Vols que ens comportem amb els altres tal com Tu ho
has fet amb nosaltres. Que no oblidem mai els teus
favors per tal que siguem generosos amb el nostre
proïsme.
Allò que hem rebut gratuïtament ho hem de donar de
franc, per amor al teu nom.

(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
19 de setembre (dissabte)
8: CALAF
20 de setembre (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT

BAPTISME:
Dissabte passat, 5 de setembre, va rebre el
sagrament del baptisme la nena CLOE
MARTÍ CALERO. Alegrem-nos i celebreu-ho.

INTENCIONS MISSES
Dimarts 15: Dolors Guitart i Lluís Trullàs.
Dimecres 16: Anna Abellán.
Teresita Queralt.
Dissabte 19: Toni Villalba Colom.
Diumenge 20: Martí Selva Gassó.
Lídia Caellas Corominias.
Maria Torrecillas. Ramon Regí Masafret.
Aguilar 20: Família Torà Trullàs. Honori
Pla Alloza. Eulàlia Duocastella Pla.

DEFUNCIÓ - Funeral

COL·LECTES-Aportacions

El dijous 10 de setembre, vam pregar per
l’etern descans de MANUEL CASTILLO
ROYON, de 72 anys d’edat.
Reposi en pau.

Calaf: Col·lectes 511,31€
Llantions 84,50€
Pujalt: Col·lectes 427,22€
Mans Unides 51,64€ / Càritas 54,00€
Conill: Col·lecta 211,00€

PROGRAMACIÓ:
Diumenge 27 de setembre: Solemne presa de
posició del nou rector de Calaf i parròquies
veïnes, de Mn. Enric Garcia com a rector i de
Mn. Esteve Habimana com a vicari. Aquesta
cerimònia la presidirà el Sr. Bisbe Romà..
Aquesta missa a Calaf, per aquest diumenge
27 de setembre, serà única per a totes les
parròquies esmentades

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.

CONFIRMACIONS
Aquest dissabte 12 de setembre,
quatre feligreses han rebut el
Sagrament de la Confirmació:
Anaïs Argerich Campà
Alba Esteban Carricondo
Carla Garriga Cantacorps
Xènia Serra Lladó (Aguilar)
Els gestos i les paraules de Jesús
ressuscitat continuen avui a través
dels ritus i paraules que celebrem les
cristians, per la força de l’Esperit.
En els sagraments, com la Confirmació, rebem la gràcia, la força i la
llum de l’Esperit.
L’obra salvadora de Jesucrist
continua en nosaltres.

No deixem mai de
CREURE. Jesús
t’estima!

