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DIUMENGE VI, cicle C

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
En aquell temps (com en tots els
temps) els elefants sagrats dels
rics dominaven el món, eren no
només els més prudents i elegants,
sinó que fins als més sans i dignes
d'estar vius. (...) Però llavors va
venir el REBEL i va dir: «Benaurats
els pobres».
En aquell temps (com en tots els
temps) les llàgrimes no tenien
cotització en els mercats i l'alegria
era més important que la veritat i un
budell satisfet era la mateixa
substància del cel. Però llavors va
venir el REBEL i va dir: «Benaurats
els que ploren».
En aquell temps (com en tots els
temps) la paraula justícia sonava
bé en els discursos, i només era
delicte quant qui la usava no era el
president, i els homes l'esperaven
com un antic ocell que diuen que ha existit i que és bo continuar esperant a condició
que no vingui. Però llavors va venir el REBEL i va dir: «Benaurats els que tenen gana i
set de justícia».
Fragments de «El Rebel» Martín Descalzo

CELEBRACIONS
23 de febrer (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 vespre: CALAF (catequesi)
17 de febrer (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Dijous 21: Acció de gràcies a la Mare de
Déu de Lourdes.
Dissabte 23: Miquel Nadal i família.
Diumenge 24: Carmen de Loyzaga.
Gregori Mases i Pilar Raurich.
Conill 23: Família Guilella Colom.
Pujalt 24: Maria Gil Bover.
Sant Martí 24: Rosa López García
i Josep Palau Cuadros.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
La Bona Nova,
testimoni de simplicitat i coratge

Dimarts vinent, de 8 a 9 del vespre.
Locals parroquials de Santa Maria
d’Igualada.
Dimarts dia 19 de febrer: “Educar i
consentir”

COL·LECTES i donatius
Calaf: Capelletes Sgda. Família 168,50€
Col·lecta Mans Unides 232,58€
Col·lectes 350,16€/ Donatiu 140,00€
Donatiu Càritas 120,00€
Conill: Col·lectes 115,00€
Sant Martí: Subscripció full 25,00€
Col·lecta Mans Unides 17,84€
Col·lectes 83,52€/Capelleta 26,85€
Aguilar: Subscripció Full 25,00€

A càrrec de Pau López, professor de
ciències de l’educació, URL.

ARXIPRESTAT DE
L’ANOIASEGARRA
3ª visita pastoral
del Bisbe Mons.
ROMÀ CASANOVA

Gener – Juny 2019
PREVISIÓ DE VISITES A LA ZONA DE CALAF
- Dia 23 de març (dissabte) a les 6 de la tarda, SANT PERE SALLAVINERA
- Dia 24 de març (diumenge) a les 13 h. del migdia, SANT MARTÍ SESGUEIOLES.
- Dia 24 de març (diumenge) a les 5 de la tarda, SANT PERE DE L’ARÇ.
- Dia 31 de març (diumenge) a les 10 del matí, SANT VICENÇ DE CONILL.
- Dia 31 de març (diumenge) a 2/4 de 1 del migdia, SANT ANDREU DE PUJALT.
- Dia 7 d’abril (diumenge) a les 12, SANTA MARIA DE PRATS DE REI.
- Dia 7 d’abril (diumenge) a les 5 de la tarda, SANT PER DE BOIXADORS.
- Dia 28 d’abril (diumenge) a les 10 del matí, SANT ANDREU D’AGUILAR DE SEGARRA.
- Dia 28 d’abril (diumenge) a les 12 del migdia, SANT JAUME DE CALAF, amb Confirmacions.
- Dia 19 de maig (diumenge) a les 10 del matí, SANT PERE DESVIM.
La visita Pastoral del nostre bisbe a les parròquies té el punt culminant en la celebració de
l’Eucaristia. Normalment aquesta celebració de la missa en motiu de la visita pastoral que efectua
el bisbe local cada 5 anys, s’anomena MISSA ESTACIONAL. Es diu així, ESTACIONAL, per
l’acció de deturar-se en un dels indrets situats en el camí que hom recorre. És dir, el bisbe local,
quan visita una parròquia, a més d’altres visites o activitats, té el punt culminant en la celebració
de la missa amb tota la comunitat.

