17 de setembre del 2017

-

Diumenge XXIV – any A

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
Qui no té alguna persona
amb qui prefereix no trobar-se
perquè la seva presència li desperta
sentiments de ràbia o desconfiança?
Tant se val que hi hagi motius justificats o no,
tu ens has dit que no jutgem
i no serem jutjats.

Si Déu ens demanés
comptes, veuria que ens
triturem mútuament

Tu ens manes que perdonem
tantes vegades com calgui,
perquè això mateix és el que has fet
i continues fent sempre que cal.
“Qui estigui lliure de pecat,
que tiri la primera pedra”.
Tots es van retirar, i tu vas oferir
una nova vida a aquella adúltera.
El “Pare, perdona’ls” que vas pronunciar
des de la creu ressona en les nostres oïdes
cada cop que sentim
“jo t’absolc dels teus pecats”.
Si et portes així amb nosaltres,
com no haurem de perdonar
qualsevol ofensa que puguem rebre?

(MD)

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

I Déu PERDONA una
i altra vegada
INTENCIONS de MISSES
Dimarts 19: Josep Raurich Castellà.
Dimecres 20: Acció de gràcies
a la Mare de Déu.
Dijous 21: Salvador Cos Domingo.
Divendres 22: Josefa Prat Caellas.
Dissabte 23: Toni Villalba Colom.
Filomena Soler Castellví.
Acció de gràcies. Família Colell Solà.
Diumenge 24: Vicenç Martí Claramunt.
Miquel Escolà i Maria Torra.
Germans Miquel.
Conill 24: Encarnació Vilaró Caellas.
Aleny 24: Família Nadal Feliu

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 248,59€
Sant Pere de l’Arç: Col·lecta 20,00€
Sant Martí Sesgueioles: Col·lectes 87,91€
Conill: Col·lectes 98,70 € / Full 15,90€

CARITAS

La dimensió caritativa
de la parròquia i
l’Ajuntament
va
avançant
procurant
millorar aquest servei.
El nombre d’usuaris
va augmentant cada
vegada més. A Calaf, a més d’acollir alguna
família de refugiats, està venint un allau de
persones desplaçades dins el nostre país.
L’oferta de pisos de lloguer baix fa que vinguin
persones i famílies que en un altre lloc no
poden assumir les despeses necessàries per
una vida digna. La majoria són persones o
famílies que ja no tenen cap paga d’atur i
algunes amb un subsidi mínim i en alguns
casos d’una pobresa flagrant. El nostre poble
no podem tancar les portes a les seves
necessitats, són germans nostres.
Des de Caritas-Ajuntament anem intentant
millorar aquest servei: s’ha llogat un nou espai
per a magatzem d’aliments i per una millor
atenció a les persones usuàries d’aquest servei
d’aliments.
Ara estem consolidant una millor entesa amb
Banc d’Aliments de Barcelona per poder
millorar l’entrega d’aliments, sobretot amb
aliments frescos.
Així proposem tres objectius de cara a fora:
1/ Malgrat alguna accepció, hem de creure de
veritat que les persones que recorren a Caritas
són persones que necessiten l’ajuda de tots i no
podem mirar si són d’aquí, d’allà o més enllà.
Són germans nostres.
2/ Que al servei Càritas l’atenen persones
voluntàries. Fem una crida demanant més
persones que es puguin dedicar aquest servei,
que no és només per aliments sinó per altres
dimensions d’ajuda a qui molt necessita,
FALTEN VOLUNTARIS/ES, t’hi apuntes?
3/ Quan s’ha fet alguna campanya de recollida
d’aliments, el poble de Calaf i altres pobles
veïns, heu estat molt generosos, Gràcies. Però
en farem alguna més i ben aviat, col·laboreu-hi
sense miraments.

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI
PARROQUIAL
per a totes les edats:
20 i 22 de setembre (tarda de 4 a 7)
24 de setembre (matí, de 11 a 13)
27 i 29 de setembre (tarda de 4 a 7)
30 de setembre (matí de 11 a 13)
Al despatx parroquial de Calaf

TROBADA DE LES PARROQUIES
DE L’ALTA SEGARRA
12 D’OCTUBRE viatge a BALEGUER
I LES AVELLANES
Tal com marca la nostra tradició, 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.
Així el 12 d’octubre, aquest any es farà també
una sortida a un lloc emblemàtic. Ha semblat
bé pelegrinar al santuari del Sant Crist de
Baleguer i el monestir de les Avellanes.
- Sortida: 9 del matí de Calaf (Pl. Dels
Arbres), si convé es recollirà a Els Prats
de Rei i a Sant Martí a ¾ de 9.
- Visita a Baleguer
- A les 12, missa a l’església del Sant Crist.
- Dinar al mateix restaurant del santuari.
- A la tarda, visita guiada al monestir de les
Avellanes.
- PREU, tot comprès (viatge, visites
guiades i dinar), 35’00 €
APUNTEU-VOS COM MÉS AVIAT
MILLOR a les hores de despatx
parroquial. Dia límit per a la
inscripció: divendres 6 d’octubre.

