13 de maig del 2018

-

DIUMENGE de l’ASCENSIÓ – any B

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
Gràcies per comptar amb mi, Senyor,
per ser un eco de la teva veu,
un reflex de la teva mirada,
un batec del teu cor,
un instrument a les teves mans
perquè els qui són al teu voltant
puguin conèixer la teva història,
el teu amor, el que has fet per nosaltres.
Gràcies perquè sé que no he de comptar
amb les meves forces i capacitats,
sinó amb la teva presència
cada dia fins a la fi del món.
No m’has fet immune al mal,
com tu tampoc no n’eres.
A vegades no és fàcil seguir-te,
com no va ser fàcil per a tu
la teva vida entre nosaltres.
Però confio en la promesa
que no ens deixaràs a mercè de la mort,
que finalment el bé i la veritat vencen
i que el teu Regne triomfarà.
(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
La celebració de la missa dels dies feiners
és a 2/4 de 8 de la tarda.
19 de maig (dissabte)
8 del vespre: CALAF (amb participació de
la catequesi)
20 de maig (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
10: LA GUARDIA PILOSA
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS de MISSES
Dimecres 16: Teresita Queralt.
Dijous 17: Antoni Isart i Família.
Divendres 18: Juan de la Torre Berbel.
Dissabte 19: Josep Closa i Maria
Calderer. Isidre Mensa. Família
Cantacorps Prat.
Diumenge 20: Martí Selva Gassó.
Pere Vendrell Montalà. Família Solà
Cabellud.
Aguilar 20: Josep Soler Galobart.

DEFUNCIÓ - Funeral:

M. ÀNGELS PUJOL

Calaf: El dia 10 de maig vam pregar per l’etern
descans de CONCEPCIÓ BONASTRE SALA ,
de 97 anys d’edat.

Per ocupacions pastorals el mossèn no podrà
participar a l’homenatge popular a la nostra
estimada “practicanta”, llevadora, consellera i
bona feligresa M. Àngels Pujol Bacardit.

Castellar - Aguilar: El dia 11 de maig, per
RAMON BACARDIT GIRALT, de 98 anys
d’edat.
Que en pau descansin.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Capelleta Sagrada Família 20,00€
Donatiu 12,00€ / Col·lectes 188,51€
Conill: Col·lectes 113,22€
Sant Martí: Col·lectes 96,37€

CATEQUESI
•

DIMARTS, dia 15 de maig, a ¼ de 6 de la
tarda: CELEBRACIÓ DEL PERDÓ, amb els
infants de segon any de catequesi, amb tots
els familiars que vulguin acompanyar-nos.

•

DISSABTE 19 de maig, a les 4 de la tarda,
neteja general de l’església de Calaf, amb
col·laboració dels pares de SEGON any de
catequesi.

•

DISSABTE, dia 19 de maig, a ¾ de 7 de la
tarda TROBADA de pares i infants de
PRIMER any de catequesi.

•

Aquest mateix DISSABTE 19, a les 8 de la
tarda: CELEBRACIÓ de la missa amb tots
els feligresos, sobretot amb infants, joves i
familiars de la catequesi.

•

DISSABTE 26 de maig, trobada de final de
curs de catequesi. A les 4 de la tarda sortida
de la plaça Gran cap a l’ermita de Sant
Sebastià, caminant. Els pares de primer any
de catequesi, amb joves de confirmació,
prepararan activitats. A l’ermita pregarem,
berenarem i a l’esplana jocs de tota mena.
Quan sembli oportú, no massa tard,
tornarem cap a casa. Enguany no es
necessiten cotxes particulars pel transport,
farem anar les cames.

Però permeteu-me unes paraules: Benvolguda i estimada Maria Àngels. Hem tingut
la sort de poder-nos conèixer, parlar
llargament i treballar de conjunt per la bona
marxa de la parròquia de Calaf. Hi heu dedicat
moltes hores amb tot el que calia i contenta de
fer-ho; una persona d’una gran fe i devoció.
La cordial i amable M. Àngels sempre
disposada a fer el bé pels altres. Moltes hores
de servei i amabilitat, també en hores
intempestives! La vostra tasca, vocació, de
llevadora - infermera i pràcticament doctora
dels veïns del nostre poble és immensa.
La Maria Àngels, una persona de conversa fàcil
i amable en les seves paraules. Personalment
Mn. Joan us té present quan tantes vegades ens
trobàvem davant la porta de cal Matrícules i
em dèieu: “Mossèn, pugi a casa que prendrem
un cafè”. Potser aquesta sincera invitació venia
d’herència del qui fou el meu predecessor,
mossèn sandàlies, que bevia més cafè que una
esponja. Jo no sóc cafeter, però moltes gràcies.
Gràcies M. Àngels per la vostra mirada un xic
múrria però que travessa el cor i el pensament.
Gràcies per les teves estones passades al
despatx parroquial on l’Ariadna us comentava
si hi havia algun esdeveniment on comptàvem
amb la teva col·laboració, generalment per a
defuncions.
Ens continuarem veient de tant en tant. No
perdi el somriure, no perdi els ànims. Accepteu
la nostra gratitud i estigueu
molt contenta de la vida
que heu tingut, perquè
malgrat les trifulgues, heu
fet i feu molt bé als altres.
Una abraçada molt forta en nom meu i de tota
la parròquia i en especial de l’Ariadna, Mn.
Joan i de tot el poble.

