HORARI Despatx Parroquial:
Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40
parroquiacalaf@bisbatvic.com
www.parroquiescalaf.com

2 de febrer del 2020
Diumenge IV de l’any A
Candelera

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Gràcies, Senyor, per enviar
missatgers que ens anuncien el teu
pas entre nosaltres.
Gràcies per les persones que han
estat ungides pel teu Esperit, i ens
ajuden a reconèixer la teva
Presència en la nostra història.
Gràcies, per la gent que viu atenta
a la teva vinguda, que vetllen tot
esperant un signe de la teva
proximitat.
Gràcies, perquè ens conviden a
estar a l’aguait, a no defallir, a no
perdre
l’esperança,
a
no
distreure’ns, a fixar-nos en el que
és important encara que es presenti
revestit de quotidianitat.
Gràcies, Maria per la teva humilitat,
per ser dòcil a l’Esperit i, alhora, ser
lleial amb la tradició rebuda. Per
saber trobar el rastre del Déu viu en
la saviesa heretada.
Gràcies Simeó i Anna per la vostra
fidelitat, per estar oberts a l’Esperit
i per ensenyar-nos a reconèixer la
salvació amagada en el cor d’un infant.

Simeó, la humanitat,
pren en braços el
Salvador!

(Missa de Cada Dia)

SANTA CALAMANDA
Calaf, celebració de la Missa a 2/4 de 12
Acabem amb el ball de la Metradansa que és un ball
senzill, solemne i d'origen religiós, que “s'ha de ballar
amb respecte”. Acceptem les diverses “transformacions” respecte a com era el ball original amb
l'objectiu que “el poble s'ho agafés com una cosa
seva”. Actualment es respecta la música i el to de
solemnitat i veneració a la Santa que tots invoquem
amb cor sincer; donant un caire de comunitat, de
poble, de caminar junts per avançar cap a un món
millor”.

CELEBRACIONS
5 de febrer (dimecres) Santa Calamanda
2/4 de 12: CALAF.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“Mirar el futur amb esperança”

8 de febrer (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF
9 de febrer (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Dimecres 5: Josep Jordana Sibila. Roser
Vilaseca Caellas. Francisco Gassó
Casulleras. Josep i Rosendo Masana
i Enriqueta Raurich.
Dissabte 8: Mn. Josep Sabaté.
Diumenge 9: Rosa Cortadellas Forn. Isidre
Selva Ribalta i Concepció Gassó Segués.
Josep Domingo. Josep Busquet Roca.
Gregori Mases i Pilar Raurich.
Conill 9: Ramon Guilella Gilibets i Maria Colom
Prat. Ramona Trullàs i Carme Pla

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: El dia 28 de gener, RODRIGO
AGÜERA LÓPEZ, de 85 anys d’edat.
Que en pau descansi.
un món mil lor”, conclou Sol à.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Sagrada Família 30,00€
Sagrada Família 62,00€
Col·lectes 427,50€
Sant Martí: Full 225,00€
Aguilar: Full parroquial 25,00€
Pujalt: Full parroquial 225,00€
Col·lectes 120,00€

Als locals parroquials de Santa
Maria: -c. Sta. Maria, 8, baixosIGUALADA de 8 a 9 del vespre

Dimarts dia 4 de febrer:
“La crisis cristiana a casa
nostra”
A càrrec de Ramon M. Nogués,
escolapi, teòleg, doctor en
LABiologia.
CURA DE LA NOSTRA

RESTAURACIÓ VITRALLS
CALAF: Des del 8 de desembre, al cancell de
l’església, trobem un plafó explicatiu amb imatges
dels desperfectes de tres vitralls i amb una escaient
explicació i detalls.
Actualment, s’han extret els tres vitralls danyats
pel temporal del juliol del 2018, ho podem
constatar amb la bastida interior (presbiteri) i
exterior de l’església. Aquests vitralls estan al taller
del restaurador J. Bonet de Barcelona on els estant
reparant. En aquests moments ja han recuperat
totalment Sant Ramon Nonat.
Aquest vitrall serà exposat en un altar lateral de
l’església, degudament il·luminat. Podrem
contemplar-ne el seu valor i treball que demana un
vitrall d’aquestes proporcions.
La setmana vinent sabrem la data per una Jornada
d’informació pública que estem organitzant.
Aquell dia hi haurà l’arquitecte, el restaurador i
amb presència de l’Ajuntament on
s’explicarà, també, tot el projecte de
millora de l’exterior del campanar i
església. També es pot programar una
visita col·lectiva al taller J. Bonet per veure
com es treballa en la restauració dels
nostres vitralls.
Seguirem
informant
com
podem
col·laborar amb aquesta obra de tan valor,
però costosa.

