15 de març del 2020
Diumenge III de Quaresma - A
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Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40
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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, gràcies per alliberar-nos dels
nostres esclavatges, per conduir-nos pel
desert de la vida cap a la terra de la
salvació.
De vegades desconfiem de la teva
Paraula i murmurem contra els teus
enviats.
Perdona la duresa del nostre cor, la
ceguesa que ens fa enyorar les cebes
d’Egipte, l’orgull que no vol reconèixer el
teu amor.
Gràcies perquè malgrat posar-te a prova
Tu mai no ens abandones i ens ofereixes
la teva aigua quan estem assedegats.
De qualsevol pou, per profund que sigui,
per sec que sembli, Tu en pots treure
aigua abundant.
Gràcies per seure a descansar a la nostra
terra, per esperar pacientment que ens
acostem i saciar-nos pregonament.
No volem creure només d’oïdes, volem
experimentar la plenitud del teu Amor.
Desitgem gaudir de la font interior que
mai s’esgota i dona la vida eterna.

Pregària del Sant Pare pels
malalts

“Oh Maria, vós resplendiu sempre en el
nostre camí com a signe de salvació i
esperança.
Nosaltres ens confiem a vós, Salut dels
malalts, que sota la creu vàreu estar
unida al dolor de Jesús, i vàreu mantenir
ferma la vostra fe.
Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu de
què tenim necessitat i estem segurs que
proveireu, perquè, com a Canà de
Galilea, pugui tornar la joia i la festa
després d’aquest moment de prova.
Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor, a
conformar-nos a la voluntat del Pare i a
fer el que ens digui Jesús, que ha pres
sobre Ell els nostres sofriments i ha
carregat els nostres mals per conduirnos, per mitjà de la creu, a la joia de la
resurrecció.
Sota el vostre mantell ens emparem,
Santa Mare de Déu; escolteu les nostres
pregàries en tota necessitat i aparteu-nos
sempre dels perills. Verge, gloriosa i
beneïda.”

Dóna’ns l’Esperit Sant, la veritable aigua
que ens sacia. (Missa de cada dis)

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

Dimarts 17: Teresita Queralt.
Dimecres 18: Josep M. Miquel Lladó.
Josep i Josefa Giribet Domingo.
Dijous 19: Mn. Josep Sabaté. Família
Riu Gilibets. Família Farrés Gilibets.
Josep Serra Pasqual. Josefa Vidal i
Pere Marsiñach. Josep Pou Farrés.
Dissabte 21: Maria Viudez Benítez.
Diumenge 15: Josep Domingo Cos.
Montserrat Centellas Oliva.
Pujalt 22: Família Bosch Casanovas.
.

món millo r”, conclou Sol à.

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: El dia 12 de març, per JORDI
MARSINYACH SADORNIL
Aguilar: El mateix dia 12, per ROSA VERS
CASAS, 87 anys d’edat.
Que en pau descansin.

RESUM

del COMUNICAT DEL
BISBE DE VIC A TOTA LA DIÒCESI
EN RELACIÓ A LA CRISI
SANITÀRIA ACTUAL
La situació de vulnerabilitat ens
recorda la nostra feblesa i la de
tantes persones del nostre món; que
aquesta situació ens ajudi a
eixamplar el nostre cor i a viure
més la fraternitat i solidaritat, i a
eixamplar la nostra mirada envers
cada persona, iguals tots en
dignitat, malgrat que no tots tenim
el mateixos recursos.
Agraïm el treball i l’esforç que
estant duent a terme tant les
autoritats civils com de tot el
personal del món sanitari, els
professionals de la comunicació i
altres serveis a favor dels més
desfavorits; així com la prudència,
la responsabilitat i la solidaritat de
tothom a l’hora d’afrontar aquesta
situació.

1.- Pel que fa a
les celebracions
de l’Eucaristia i
altres actes de
culte:
- Caldrà complir,
amb diligència, les
indicacions de les
autoritats
sanitàries i civils.
En aquests moments, les indicacions
són de no superar un terç de

l’aforament. En qualsevol cas se
celebraran a la nau central o més gran.
- Suprimir el ritus de la pau.
- Tenir cura de la neteja dels espais i
objectes dedicats al culte.
- A les persones d’edat avançada i altra
població de risc, se’ls recomana la
màxima prudència i àdhuc no assistir a
l’Eucaristia.
- Per tal de reduir els riscos, les
exèquies, se celebraran sense Missa.
- Evitar contacte físic amb les imatges
de culte.
2.- Pel que fa a altres activitats:
- Seguint les normes de l’autoritat civil
en matèria educativa, se suspenen les
trobades de catequesi i altres reunions
que no siguin estrictament necessàries.
3.- A més d’aquestes normes, us
exhortem a viure amb actituds
cristianes aquesta prova:
- És moment d’intensificar la pregària
confiada en Déu. Hem de pregar pels
malats i les seves famílies, pels
professionals de la salut i per les
autoritats civils.
- Semblantment, és moment per
intensificar la caritat, i intercanvi serè a
través de telèfon o internet.
- Mantenim el mateix horari de misses.
Recordem que en cas de no poder
participar de l’Eucaristia, serà bo
seguir la missa a través de la televisió,
de la ràdio o d’internet. També pot
ser aconsellable pregar amb la
paraula de Déu o altres pregàries en
família.
- No deixem de demanar qualsevol
servei religiós, pregàries i visites a
malalts.
- El Cancell del temple de Calaf, com
sempre i durant el dia, està obert per
si algú vol atansar-s’hi a pregar.
- Serenor, solidaritat, i confiança total.

