16 de febrer del 2020
Diumenge VI durant l’any A

HORARI Despatx Parroquial:
Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 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 compartir amb
nosaltres la teva saviesa. Volem seguir
els teus camins, observar els teus
preceptes, guardar els teus manaments,
complir les teves ordres.
Però no ho volem fer per servilisme ni per
vanagloriar-nos. Ho volem moguts per
l’amor, convençuts que ens estimes i
vols el millor per a nosaltres; confiats que
ens mostres el camí de l’autèntica
felicitat.
Però també volem obeir-te, perquè
t’estimem. Volem el que Tu vols,
desitgem el que Tu desitges.
Gràcies per haver-nos mostrat la teva
saviesa, que no és com la que ens
ensenya la nostra societat.
És una saviesa amagada, que cap ull no
ha vist mai ni cap cor ha somiat, però
que Tu tens preparada per als qui
t’estimen. I el teu Esperit ens l’ha
revelada per amor.
Dóna’ns una fe prou madura per
entendre-la i per valorar-la. Obre’ns els
ulls per gaudir de la bellesa de la teva
Paraula.

Jesús ve a contemplar
la llei per posar-la al
cor de les persones

(Missa de Cada Dia)

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

INTENCIONS MISSES
Dissabte 22: Ton Villalba Puig. Josep
Busquet Roca. Rodrigo Agüera López.
Júlia Catalina Flores. Família Forn Mas.
Diumenge 23: Mn. Josep Sabaté. Roser
Vilaseca Caellas. Pere Caellas Fargas.
Marcel Cabau Bergés. Teresa Vendrell
Montalà.
Pujalt 23: Maria Gil Bover.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“Mirar el futur amb esperança”
Als locals parroquials de Santa
Maria: -c. Sta. Maria, 8, baixosIGUALADA de 8 a 9 del vespre

Dimarts dia 18 de febrer:
“La renovació de l’Església
catalana”
A càrrec de Pere Codina,
claretià, teòleg.

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: - El dia 9 de febrer per FRANCESC
RAURICH BACARDIT, de 94 anys d’edat.
- El dia 10 de febrer per PERE GIRALT
SUÑÉ, de 87 anys d’edat.
- El dia 12 de febrer per BERNAT MAS
GINÉ, de 4 anys d’edat.
Que descansin en pau !
un món mil lor”, conclou Sol à.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Capelleta Sagrada Família 100,00€
Capelleta Sagrada Família 174,00€
Capelleta Sagrada Família 26,44€
Pujalt: Full Parroquial 25,00€
Aguilar: Mans Unides 15,70€
Sant Martí: Full Parroquial 125,00€
Conill: Col·lectes 73,10€

RESTAURACIÓ VITRALLS
JORNADA INFORMATIVA
DISSABTE 22 de febrer,
a les 5 de la tarda.
LLOC: Al COR de l’església parroquial
de Sant Jaume de Calaf.

Es fa dalt el Cor del temple per tenir una visió
general de l’estructura del temple, la seva
ornamentació actual i, en concret, dels vitralls.
Que explicarà l’arquitecte Jordi Morros
Alhora hi haurà exposat un vitrall restaurat, el de
Sant Ramon. L’obra de restauració i història
d’aquests vitralls serà l’explicació que farà el
mateix restaurador, Jordi Bonet.
La tercera part va a càrrec de l’Ajuntament de
Calaf que ens explicaran la situació de conservació
del campanar, de l’exterior del temple i la seva
integració al conjunt del patrimoni del casc antic
de Calaf.
Val la pena participar-hi i gaudir d’un acte cultural
com aquest i també donar resposta a la carta
informativa a les vostres llars dement la
col·laboració econòmica. Gràcies.

