16 de setembre de 2018

-

DIUMENGE XXIV 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 EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 114,1-2.3-4.5-6.8-9

Estimo de tot cor el Senyor:
el Senyor ha escoltat la meva súplica,
ha escoltat el meu clam
així que l'invocava.
Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.

M'envoltaven els llaços de la mort,
tenia davant meu els seus paranys,
i dintre meu l'angoixa i el neguit.
Vaig invocar el nom del Senyor:
«Ah, Senyor, salveu-me la vida».
El Senyor és just i benigne,
el nostre Déu sap compadir.
El Senyor salvaguarda els senzills,
jo era feble i m'ha salvat.
Ha alliberat de la mort la meva vida,
els meus ulls, de negar-se en el plor,
els meus peus, de donar un pas en fals.
Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.

COMENTARI
Aquest salm d'acció de gràcies els jueus el
canten en finalitzar el sopar pasqual, després
de recordar l'alliberament de l'esclavatge
d'Egipte. Aquest context és el teló de fons.
Els presoners alliberats, els antics deportats,
els qui han escapat d’un perill greu...
comprendran millor. Israel estava
efectivament lligat a les xarxes del terrible
faraó, sense cap llibertat, lligat amb els nusos
de la subjecció més dura: ofegat enmig d'una
civilització de paganisme idolàtric, el poble
de Déu se sentia com mort. Se sentia molt
"petit i feble" davant el formidable poder de
l'estat opressor. Israel "va cridar". I Déu va
escoltar el seu clam, ens diu la Bíblia (Ex
2,23-24). Déu va alliberar Israel, i el va fer
entrar a la "terra del repòs", "la terra dels
vius"...
Quants homes i dones, desgraciadament,
estan "lligats", immobilitzats per limitacions
físiques o sociològiques o morals... de les
quals no poden alliberar-se. Cadascú coneix
la terrible xarxa on es troba atrapat.
El record de la seva aflicció accentua els
sentiments d'amor, d'esperança i de gratitud.
L'oració està acompanyada d'una sèrie de
reflexions sapiencials, que subratllen la
misericòrdia del Senyor envers els més
febles.

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

INTENCIONS MISSES
Dissabte 22: Simon Closa Calderer.
Diumenge 23: Família Queralt Moncunill.
Josep Serra Pasqual.
Sant Martí 23: Antonio Torres Cabello.

CATEQUESI, inscripcions

TROBADA DE LES PARRÒQUIES DE
L’ALTA SEGARRA
12 D’OCTUBRE viatge a OSONA
Tal com informàvem la setmana passada i
amb consens del Consell Interparroquial,
el 12 d’octubre és una ocasió trobar-nos
com a comunitat que camina compartint
la mateixa fe amb la realitat d’una
comarca o agrupació de parròquies.
Enguany visitarem el monestir de Sant
Pere de Casserres (OSONA). Important
monument romànic amb una magnífica
panoràmica sobre el pantà de Sau. Un
altre motiu en l’elecció d’aquest lloc, és
perquè a la tarda s’estrena una obra
“Oratori DIÀLEG PATRIARCAL” (Obra
escrita per Mn. Josep Ruaix i musicada
per Mns. Valentí Miserachs) a la catedral
de Vic i amb la participació de les corals
dels pobles de l’Alta Segarra (Calaf, Els
Prats de Rei i Sant Martí Sesgueioles).
Proposem aquest programa:

Dies d’inscripcions per a totes des
edats:
19 i 21 de setembre (tardes de 4 a 7)
22 de setembre (matí, de 11 a 13)
26 i 28 de setembre (tarda de 4 a 7)
29 de setembre (matí de 11 a 13
LES INSCRIPCIONS d’infants les han
de fer directe i personalment els pares i
al despatx parroquial de Calaf. si algú
no li va bé l’horari, que truqui per telèfon
per convenir una hora. Gràcies
ELS JOVES, poden fer la inscripció
personalment.

Sortida:
- A ¾ de 9 del matí, d’Els Prats de Rei i
si hi ha un grup, també de Sant Martí a
¾ de 9.
- 9 davant el Casal de Calaf.
- Visita Monestir de Sant Pere de
Casserres (hi ha bar i lavabos a
l’entrada)
- A 2/4 d’una, missa a l’església de
Tavèrnoles.
- A les 2, dinar al Seminari de Vic.
- A la tarda, visita lliure a Vic.
- A les 6, concert a la Catedral.
- A 2/4 de 9, arribada a Calaf.
- PREUS, tot comprès (viatge, visites
guiades i dinar i entrada al concert),
45’00 €. Si no s’assisteix al concert,
són 35 €

COL·LECTES i donatius
Calaf: Full 62,63€/ Llantions 254,50€/
Col·lecta 415,10€/ Donatiu Càritas 50,00€/
Donatiu 200,00€
Sant Martí: Llantions 528,00€ /
Col·lectes 241,19€
Aguilar: Donatiu 50,00€

APUNTEU-VOS COM MÉS AVIAT
MILLOR a les hores de despatx
parroquial. Dia límit per a la
inscripció: el matí del dissabte 6
d’octubre.

