17 de novembre 2019

-

Diumenge de XXXIII de l’any 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
Senyor, gràcies per no
amagar-nos la realitat, per
explicar-nos les dificultats que
trobarem, per no enganyar-nos
amb falsos discursos.
Quan tenim problemes
ens desanimem i volem evadirnos. En canvi, Tu ens empenys
a encarar-los, a esforçar-nos per
superar-los, a no defallir fins
resoldre’ls.
Tanmateix no podem
aconse-guir-ho per nosaltres
mateixos. Necessitem la teva
saviesa per entendre què hem
de fer, la teva fortalesa per no
desanimar-nos, la teva paciència per esperar el moment
oportú.
Gràcies per cuidar de
nosaltres, encara que no
sempre
en
siguem
prou
conscients, per preocupar-te de cadascun dels nostres cabells, malgrat no acabar de
fiar-nos de Tu en els moments de dificultat.
Volem acceptar el patiment com una part de la vida i afrontar-lo com una
oportunitat per créixer.
Tu ens has ensenyat la fecunditat del camí de la creu, dóna’ns el coratge per
seguir els teus passos. Que el teu Esperit ens acompanyi en tot moment.
Missa de Cada Dia.

CELEBRACIONS
23 de novembre (dissabte)
8 vespre: CALAF
24 de novembre (diumenge)
2/4 de 12: CALAF
Aquest diumenge, en ocasió de la
PRESENTACIÓ
DEL
SÍNODE
DIOCESÀ DE VIC, no se celebraran
misses a les altres parròquies de l’Alta
Segarra ni a les parròquies de Ponent
(les de Mn. Enric). Tots estem convocats
a la presentació del Sínode.

Esperem que aquest Sínode sigui una
oportunitat d’or per a reflexionar sobre la
nostra església de Vic i la seva missió, per
viure la nostra pròpia vocació de cristians
i oferir al nostre món el missatge
d’esperança que tant necessita (paraules
del bisbe Romà).

HORARI PRESENTACIÓ DEL SÍNODE
DIUMENGE 24 de novembre
A les 10 del matí, trobada a la l’església
parroquial de Calaf i seguidament Explicació
del Sínode.
A 2/4 de 12: Missa, presidida pel Sr. Bisbe
Romà Casanova.
Després de missa una altra aportació, comiat
i petit refrigeri.

INTENCIONS MISSES
Dissabte 23: Joan Villalba Casanovas. Eulàlia
Mensa i Ramon Suárez. Família Morros
Selvas. Anicet Guilà, Isidre Fitó i Neus
Noguera. Maria Estany Albareda.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“La Paraula de Déu és vida”
Als locals parroquials de Santa Maria:
-c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA de 8 a
9 del vespre

Dimarts dia 19 de novembre:
De Galilea al món. ”Introducció
a l’evangeli de Mateu (i 2)”
A càrrec de Josep M. Solà,
Llicenciat en Teologia.

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
PUJALT: El dia 10 de novembre per JOSEP
LLOBEROLA MORERA, de 92 anys d’edat.
Que en pau descansi.

COL·LECTES - donatius
Calaf: Donatiu Càritas Caixeta 57,00€
Full 147,00€ / Llantions 445,00€
Germanor 215,00€ / Col·lectes 357,16€
Sant Martí: Germanor 52,00€
Col·lectes 63,79€
Calonge: Col·lectes 162,75€
Sant Pere de l’Arç: Col·lecta 27,00€
Conill: Damund 90,00€ / Col·lectes 55,00€

PRESENTACIÓ

Falten voluntaris per portar a terme aquesta
campanya.
APUNTEU-VOS de voluntari: Al despatx
parroquial o al local de Caritas. Gràcies per
endavant!

Llibres de poemes de Carles Riera (Moià, 1959),
lingüista i prevere, que per Nadal seran al mercat.

Presentacions:
Els Prats de Rei, dissabte, 7 de desembre
del 2019, a les 12 del migdia
Sant Pere Sallavinera, dissabte, 7 de
desembre del 2019, a les 7 de la tarda
Ripoll, diumenge, 15 de desembre del
2019, a les 5 de la tarda
Moià, diumenge, 22 de desembre del
2019, a les 7 de la tarda

