20 de maig del 2018

-

DIUMENGE de PENTECOSTA – any B

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Veniu, Esperit Sant,
il·lumineu-nos perquè comprenguem
el veritable sentit i valor de la vida
i detectem els grans problemes
que tenen el món tenallat:
la idolatria dels diners,
l’afany desmesurat de domini,
la violència sobre els febles,
el menyspreu dels pobres,
la impunitat de la mentida,
la mirada curta que no vol veure
que estem fent malbé el planeta.
Veniu i doneu-nos el coratge
per continuar l’obra salvadora de Jesús:
posar pau on hi ha guerra,
respecte a la vida on hi ha destrucció,
fraternitat on hi ha egoisme,
veritat en cada paraula
i confiança en cada mirada.
Vós que tot ho renoveu,
infoneu alè fresc de nova vida
allà on regna fetor de mort
(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
La celebració de la missa dels dies feiners
és a 2/4 de 8 de la tarda.
26 de maig (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF

INTENCIONS de MISSES
Dijous 24: Acció de gràcies a la
Mare de déu de Montserrat.
Divendres 25: Acció de gràcies.
Dissabte 26: Pere Vendrell Montalà.
Conill 26: Agustí Creus Esquius.

27 de maig (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF (comunions)
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Aguilar 27: Maria Magdalena Mir Suárez.
Sant Martí 27: Antonio Sarri Miserachs.
Germans Montserrat i Francesc Creus
Cornellana.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lectes 132,00€

CATEQUESI
•

DISSABTE 26 de maig, trobada de final de
curs de catequesi. A les 4 de la tarda sortida
de la plaça Gran cap a l’ermita de Sant
Sebastià, caminant. Els pares de primer any
de catequesi, amb joves de confirmació,
prepararan activitats. A l’ermita pregarem,
berenarem i a l’esplanada jocs de tota
mena.
Quan sembli oportú, no massa tard,
tornarem cap a casa. Enguany no es
necessiten cotxes particulars pel transport,
farem anar les cames.

CALAF: FESTA D’HOMENATGE
A LA GENT GRAN
Aquesta setmana passada la vila de Calaf
ha portat a terme diferents actes en
homenatge a la gent gran del poble. I
aquest diumenge 20 participaran en la
celebració de l’eucaristia a l’església de
Calaf a dos quarts de dotze.
A més d’animar els cants de la missa, la
Coral Ressons, oferirà un concert per a
tots els assistents. Des de la parròquia
us desitgem una bona jornada.

BANC DELS ALIMENTS
CARITAS parroquial de Calaf, després de
molta burocràcia i inspeccions, ha signat
contracte amb el BANC DELS ALIMENTS
de Barcelona amb número de registre
S09657.
Pensem que hem fet un pas molt
important per a l’atenció de persones en
situació
de
marginació
i
manca
d’aliments bàsics. Sobretot en l’ampliació
d’aliments frescos: verdura, fruita,
congelats i productes làctics frescos.
De tant en tant donarem explicació del
que és i com ens anem organitzant amb
aquesta entitat.

Què és Banc dels Aliments?
El Banc dels Aliments de Barcelona està
gestionat per una Fundació privada
benèfica independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre, el
principal objectiu de la qual és recu-perar
els excedents alimentaris i distribuir-los
entre les entitats locals perquè els facin
arribar a les persones necessitades.

PREGÀRIA D’UN ANCIÀ
(adaptació del salm 70)

En Vós, Senyor, m’emparo;
que no tingui un desengany.
Vós sou la meva esperança, Senyor;
he confiat en vós des de petit.
No em rebutgeu, doncs,
al temps de la meva vellesa;
ara que decau el meu vigor,
no m’abandoneu.
Senyor, no us allunyeu de mi.
Déu meu, cuiteu a defensar-me.
El que és jo, mantindré sempre
l’esperança i us lloaré més i més.
I ara que soc vell, amb cabells blancs,
no m’abandoneu, Déu meu.
La vostra bondat, Déu meu,
arriba fins al cel;
Déu meu, qui és com vós?

