15 de desembre 2019

-

Diumenge de III d’Advent A

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
Gràcies, Senyor, per no deixar-nos abandonats i
venir a rescatar-nos. Gràcies, per convertir els
nostres deserts en jardins florits, per fer-nos veure,
malgrat tenir els ulls clucs, per fer-nos escoltar la teva
veu, malgrat la nostra sordesa, per aixecar-nos,
malgrat la feblesa dels nostres genolls.
Creiem, que vens a salvar-nos, a treure’ns dels
nostres pous, a convertir les nostres penes i gemecs
en crits de festa i alegria.
Dóna’ns la fe de Joan el Baptista, que prepararà el
camí perquè et poguéssim rebre. Es mantingué ferm
en l’esperança malgrat les adversitats.
Volem confiar en Tu, malgrat que no veiem fruits
immediats. Sabem que no ens decebràs, que passi
el que passi, Tu tens la darrera paraula, que és una
paraula d’amor i de consol.
Dóna’ns paciència per saber esperar, saviesa per
saber copsar la teva Presència i un cor agraït que
celebri amb alegria la teva vinguda.
Missa de cada dia

CELEBRACIONS
21 de desembre (dissabte)
8 del vespre: CALAF
22 de desembre (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dimarts 17: Teresita Queralt.
Dissabte 21: M. Àngels Pujol Bacardit.
Diumenge 22: Simón Closa i família.
Miquel Escolà i Maria Torra. Maria
Lluïsa Puig Castellà. Antonio Besora
Freixes. Maria Vila Prat.
Pujalt 22: Josep Lloberola Morera

DEFUNCIÓ - Funeral

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ

Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: El dia 12 de desembre, per XAVIER
CARRILLO VIVANCOS de 57 anys d’edat.
Que en pau descansi.

Serà el proper dijous, 19 de desembre a les 7
del capvespre i acabarem amb la celebració de
la missa. Es farà a la capella dels Dolors.

COL·LECTES i Donatius
Calaf: Col·lectes 648,50€
Donatiu Càritas 170,00€
Donatiu Parròquia 100,00€
Sant Martí: Col·lectes 82,40€
Conill: Col·lectes 50,60€ / Germanor 100,00€

PUJALT, Sant Andreu
Canvi de Priores. Per Nadal és costum de fer
el canvi de les responsables d’aquest servei.
Fins ara ho han estat la M. Teresa Gené i la
Josefina Creus. Entren a fer aquest servei
Assumpta Prat i Carme Solé. Moltes gràcies

RESTAURACIÓ VITRALLS DE LA COL·LEGIATA
DE SANT JAUME DE CALAF

Aquesta setmana passada s’han despenjat els tres
vitralls més danyats per una pedregada. Una vegada
desmuntats, s’ha pogut constatar que era un perill
deixar-los un temps més sense fer-hi una intervenció
acurada; reparació que només es podia fer a taller. Es
garanteix que durant aquest període de reparació els finestrals quedaran ben tancats i sense
obertures, evitant les fugues d’aire com també que els coloms no s’apoderin de l’espai, com ja
havien intentat. Abans de Nadal esperem treure les bastides fins que reparats els vitralls caldrà
muntar-les de nou per a restablir els vitralls.

APORTACIONS PER A LA RESTAURACIÓ
Per tal de fer possible aquest projecte i consolidar-ne la viabilitat es planteja la possibilitat de
realitzar donatius o aportacions al compte corrent adjunt o bé posant-vos en contacte amb la
Parròquia de Sant Jaume de Calaf. Més endavant es farà una campanya més concreta i exposició
dels vitralls restaurats.
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