14 d’octubre del 2018

-

DIUMENGE XXVIII de l’any litúrgic

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
És tan fàcil i tan difícil alhora entrar al Regne de Déu!
És fàcil perquè no vols que ningú es perdi i ho
has fet tot per obrir-nos-hi les portes.
És difícil perquè cal deixar enrere tantes
riqueses que ens donen una falsa seguretat.
Tot el que tinc ve de tu, Senyor, i m’ho has
donat perquè ho faci rendir en benefici dels
meus germans, perquè tingui alguna cosa a
compartir i així aprengui l’art d’estimar.
Però, com l’infant amb una joguina, m’aferro
al que m’has donat i em tanco a rebre tantes
altres coses que vols compartir amb mi.
Obre’m el cor, Senyor, ajuda’m a vèncer la por, ensenya’m a compartir el que tinc i
rebré de tu el que realment necessito.
Però sí que ens vas dir i demostrar que Déu té un pla per a tota la humanitat i per cada
ésser humà, que ell mai no es fa enrere i que el seu ajut no falla mai..
Missa de cada dia.

CELEBRACIONS

CATEQUESI

20 d’octubre (dissabte)
8 vespre: CALAF (Missa Catequesi)

DISSABTE 20 d’octubre.
- A ¾ de 7 de la tarda, trobada amb els
pares infants de PRIMER any de
catequesi.
- A 2/4 de 8, trobada amb infants de
primer i de SEGON any de catequesi
a l’església per assajar cants.
- A les 8, celebració de l’Eucaristia amb
tota l’assemblea.

21 d’ octubre (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dilluns 15: Maria Teresa Vilalta Giribet.
Dimarts 16: Teresita Queralt.
Dissabte 20: Josep Closa i Maria
Calderer. Simón Closa Calderer.
Ramon Puigpelat Guilà.
Diumenge 21: Martí Selva Gassó.
Inès Sanjust Estruch (10è. Aniversari).
Aguilar 21: Família Soler Galobart.

Amb molta il·lusió i humilitat empernem
aquest nou curs de catequesi. Aquests
dies ho farem amb els de primer de
joves.
Recordem que la catequesi és l’acció
pastoral més adient per mantenir-nos en
el camí de la fe; amb els tres aspectes
imprescindibles: aprendre, celebrar i
viure el llegat de Jesucrist. L’esforç que
podem fer ens fa pensar que rebem molt
més del que hem deixat.

DEFUNCIÓ - Funeral
Calaf: el dia 10 d’octubre, vam pregar per
l’etern descans de JOAN CABALLOL MULET,
de 78 anys d’edat. Descansi en pau.

COL·LECTES donatius
Calaf: Llantions 116,00€/ Full 66,00€
Col·lectes 297,28€
Sant Martí: Col·lectes 102,42€
Calonge: Col·lectes 67,10€
Aguilar: Castellar 82,12€/ Col·lectes 499,11€

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 16 d’octubre
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”EL LLIBRE DE JONÀS”
Presenta: Andreu Trilla, Escolapi.

TROBADA DE LES PARRÒQUIES DE L’ALTA SEGARRA

Una trobada inoblidable d’un bon grup de persones de les
En l’Oratori, un fragment que
parròquies de la nostra comarca segarrenca. Un viatge a
descriu el bisbat, diu:
paratges idíl·lics on els xofers han demostrat la seva perícia.
“Finalment et detures a l’Anoia,
Visita guiada (massa curta pel nostre gust) a l’encantador
Encerclant els turons de Montserrat,
Monestir de Casserres. Missa ben participada i cantada a la
Resseguida també tota una vora
parròquia de St. Esteve de Tavèrnoles. Dinar de disseny al
De la Segarra dels Prats i Calaf”
restaurant del Seminari de Vic. Estrena, a la catedral de Vic, de
l’Oratori “Diàleg Patriarcal” on es fa l’elogi dels homes il·lustres,
abat Oliba i el bisbe Torres i Bages. Extraordinària obra musical de Mns. Valentí Miserachcs i
lletra de Mn. Josep Ruaix, amb participació d’orquestra, solistes i corals. No hi cal dir que han
comptat amb reforç de les corals de la nostra comarca. Obra meravellosa i vibrant. Gràcies a
tothom per la bona convivència i germanor.

