19 de gener 2020

-

Diumenge II durant l’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
Volem mirar-te, Anyell
de Déu, per veure fins a
on arriba l’amor de Déu
per nosaltres.
Tu ens bateges amb
l’Esperit
Sant,
ens
submergeixes en l’amor
trinitari, per tal de
purificar-nos,
de
transformar-nos, de fernos criatures noves
cada cop més a imatge
i semblança del creador.
Tu no vols salvar
únicament unes quantes
tribus, per molt que te
les estimes, vols que la teva llum
arribi d’un cap a l’altre de la terra.
Perquè tots som fills de Déu i, per
tant, destinataris de la seva
salvació.
Hem estat cridats a ser
consagrats per a Tu, a ser
santificats en Tu, a viure la vida
alliberada de l’egoisme i de
l’autocomplaença.

La FE veu Jesús
manifest i ocult,
perquè Jesús és
home i Déu.

Gràcies, Joan el Baptista, per
testificar, amb la teva vida i amb la
teva paraula, el que has vist; per ajudar-nos a reconèixer l’Anyell de Déu, per mostrarnos el camí del baptisme per poder ser batejats amb l’Esperit Sant..
(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
25 de gener (dissabte)
8 del vespre: CALAF
26 de gener (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL (FESTA patronal)
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Dijous 23: Mn. Josep Sabaté.
Dissabte 25: Xavier Carrillo Vivancos.
Diumenge 26: Ramon Selva Brau. Pels
esposos Joan Aliba Formatger i Maria
Casals Raurell. Martí Selva Gassó.
Família Oller Vidal.
Aguilar 26: Mn. Josep Pla.
Pujalt 26: Mn. Josep Sabaté.

COL·LECTES i donatius
Sant Martí: Col·lectes 79,45€
Calaf: Col·lectes 405,48€

Cost anual del Full, 25.00€

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
Castellar-Aguilar: El dia 11 de gener, MARIA
LOURDES MUNS ABADAL, de 90 anys d’edat
Calaf: El dia 17 de gener per JOSEP
CAPARRÓS CAPARRÓS, de 52 anys d’edat.
Que en pau descansin.

CATEQUESI
Dimecres 22 de gener
- a les 9 de la tarda: Trobada amb els pares
de SEGON ANY de catequesi de JovesConfirmació.

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 21 de gener:
“La meva experiència d’un
any a l’Àfrica”
A càrrec de Francina Gabarró,
Mestra.

S’ha fet la primera
trobada amb
persones
interessades a formar un grup sinodal. Un grup a
Pujalt, un altre a Sant Martí i la resta a Calaf. No
cal dir que els estan oberts per a rebre més
persones interessades en el treball.

LA CURA DE LA NOSTRA
CASA COMUNA (ECOLOGIA – 4)
Seguint les petjades del papa
Francesc donarem un cop d’ull a
la seva visita al Japó. Aquest
papa pot ser una senyera
combatuda però és valent i les
diu clares.

Contra “el pecat de l’armament atòmic”
A finals de novembre el papa Francesc en l’acte
que es va fer al memorial de la Pau a Hiroshima,
un lloc que s’ha convertit ja en un símbol
mundial del sofriment per la guerra atòmica,
aquí és on el papa llença la seva crida
emocionada a la pau mundial, dient: “En una

única súplica oberta a Déu i a tots els
homes i dones de bona voluntat, en nom de
totes les víctimes dels bombardejos i
experiments atòmics, i de tots els conflictes,
aixequem conjuntament un crit: Mai més la
guerra, mai més l’estridència de les armes,
mai més tant sofriment! Que vingui la pau
en els nostres dies, en aquest món nostre!”.
En aquesta línia, el papa Francesc, amb la
mateixa rotunditat, va deixar ben clar que l’ús de
l’energia atòmica amb finalitat bèl·lica és avui
més que mai “un crim, no sols contra

l’home i la seva dignitat sinó contra la
possibilitat de futur en la nostra casa
comú.
L’ús de l’energia atòmica amb finalitat de guerra
és immoral, com ho és la possessió d’armes
atòmiques. Serem jutjats per això i les noves

generacions són les que s’aixecaran com a
jutges de la nostra derrota si hem parlat de
la pau però no l’hem realitzat en les nostres
accions entre els pobles de la terra.
Com podem parlar de pau mentre construïm
noves i formidables armes de guerra? Com
podem parlar de pau mentre justifiquem
determinades accions intolerables amb
discursos de discriminació i odi?”.

