15 de setembre 2019
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Diumenge de XXIV de l’any C

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 Senyor, per la teva
salvació, per compartir amb
nosaltres els teus dons, per oferirnos viure a casa teva.
Gràcies per venir-nos a buscar
quan ens allunyem, per cercar-nos
sense defallir quan ens perdem, per
esperar el nostre retorn quan
marxem.
Gràcies per l’alegria que hi ha al cel
quan recuperes un dels teus fills.
Tu ens has donat la teva herència
i la llibertat per administrar-la.
Sovint no hem entès la gratuïtat d’aquest gest i
hem cregut que podíem fer el que volíem amb
ella.
Perdona’ns per malbaratar el teu llegat, per creure
que ens l’hem guanyat complint els teus
manaments.
Perdona’ns per sentir-nos mereixedors del teu
Amor.
Que el teu Esperit Sant ens reveli l’autèntica
condició de fills, ens ajudi a ser conscients de la
benedicció rebuda, ens faci solidaris amb les
mancances dels nostres germans, ens ompli de
joia quan tornin a casa.

L’amor de
Déu és
exagerat!.

(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

21 de setembre (dissabte)
8 del vespre: CALAF

Dimarts 17: Anna Abellán i família.
Teresita Queralt.
Dissabte 21: Toni Villalba Colom.

22 de setembre (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Pujalt 22: Ramon Sisteró Turull i família

COL·LECTES i Donatius
Conill: Col·lectes 65,01€

LA CATEQUESI
PARROQUIAL
A punt per començar un nou curs de formació
catequètica. Sovint fa mandra i es busquen
justificacions per no participar-hi.
Certament, i per damunt de tot, cal respectar
la llibertat individual i familiar. Però davant de
les propostes que ens fan tant l’església com
la mateixa societat, hem de procurar actuar
amb criteris sòlids i contrastats. No fem servir
respostes interessades. Per això tots ens
hem de fer preguntes com aquestes o
similars:
- Quina societat estem construint?
- Quina societat volem pels nostres
descendents?
- Ens deixem portar pel desànim i abandó
perquè ens hem sentit enganyats per
ineptituds puntuals de persones i institucions
en que havíem confiat?
- No haurem claudicat de la nostra identitat de
país i de la nostra història?
- El nostre interès per la formació dels més
petits i joves, no l’hem centrada massa en
interessos materials? (idiomes, esports,
tecnologia; imprescindibles, certament) però,
no oblidem la formació integral i interior de la
persona?
- Tot canvi, en bé, de la nostra
societat requereix un esforç de
construcció procurant no deixar
espais o dimensions en l’oblit.
Què té a veure amb la
catequesi? Doncs que el
projecte catequètic proposa
anar a les fonts de la nostra fe i
de la vida. Que aquest projecte
està basat en la Bíblia, en la
descoberta de nostre referent
que és Jesucrist que ve plegat
de realitat, d’esperança,
d’alliberament i de pau.
Si entenem bé aquesta base, l’actuar en la
vida no és un avís o amenaça per a la nostra
vida sinó una proposta constant de superació
i de donació, de nous horitzons propis, de les
comunitat i de la nostra societat.
Tan de bo sapiguem donar respostes sòlides,
ben fonamentades i lliures a l’hora de seguir
la formació cristiana que us proposem.
ÀNIMS!

INSCRIPCIONS A LA
CATEQUESI PARROQUIAL (de
totes les parròquies servides des de Calaf).
+ Sempre a l’hora de despatx parroquial,
personalment (no per telèfon):
Dimecres i divendres de 4 a 7 de la tarda.
Dissabte de 10 a 1 del migdia.
A partir del dimecres 18 fins 28 d’octubre.

Primer any de catequesi
d’infants: tenir l’edat, com a mínim, que
correspon a Segon de Primària. Si són majors
(de cursos superiors) poden inscriure’s
igualment.
La catequesi es fa amb família. Us donaran el
calendari de trobades en fer la inscripció.

Segon any de catequesi
d’infants: Haver seguit el primer any de
catequesi. La catequesi està confiada a la
família i a catequistes. La trobada amb els
infants serà el dimarts de cada setmana de
¼ de 6 a ¼ de 7 de la tarda. Rebreu avís
personalment. Començarem les trobades el
dia 1 d’octubre.

Primer any de
catequesi JovesConfirmació: Demanem
que siguin els de l’edat que
correspon a tercer d’ESO o més
grans. Poden fer la inscripció
personalment a les dates
assenyalades.

Segon any de
catequesi de JovesConfirmació: Haver seguit
les trobades del primer any.
Rebran un avís personal.
Normalment aquests grups de Joves
Confirmació, per a comunicar-nos, solem fer
servir grup de WAPsaps, però les
comunicacions tant arriben als nois/es com
als pares/mares.
Ah! No oblidem les celebracions, sobretot
de la missa, segons el calendari que rebreu.
Gràcies a tota la comunitat, en especial als
catequistes.

