21 de juliol del 2019

-

Diumenge de XVI durant 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
Gràcies Senyor per venir a visitarnos, per fer estada entre nosaltres,
per comunicar-nos la vostra
Paraula.
Us demanem que augmenteu la
nostra
fe
perquè
puguem
reconèixer els vostres enviats, que
ens porten la vostra Bona Nova,
enmig del nostre món.
Ensenyeu-nos a acollir els vostres
profetes per tal d’escoltar el que ens
voleu dir.
Volem quedar-nos amb la millor part que és
escoltar la vostra Paraula.
Perdoneu-nos per no estar sempre atents a
la vostra veu, per utilitzar-vos com excusa
per no aturar-nos, per distreure’ns intentant
fer coses per Vós.
Gràcies per la fecunditat de la vostra Paraula
que genera Vida en la nostra sequedat.
No ens volem obsessionar amb els nostres
plans, ni precipitar amb les nostres
iniciatives, volem estar atents a les vostres
orientacions.
Si som fidels a les vostres paraules, no ens
podrem enorgullir dels fruits.

Per servir bé,
com Marta,
cal ESTIMAR
molt,
com Maria.

Doneu-nos el vostre Esperit Sant per reconèixer el vostre missatge i la humilitat
necessària per portar-lo a terme.
(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
25 de juliol (dijous)
8 del vespre: CALAF (Sant Jaume)
27 de juliol (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF

28 de juliol (diumenge)
9: DUSFORT
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
6 tarda: SANT JAUME DE SALEM
( El Camps d’AGUILAR)

INTENCIONS MISSES
Dimarts 23: Josep Morros Parellada.
Ramon Morros Mas.
Dijous 25: Jaume Salat Pons. Jaume Vilalta.
Josefa Giribet. Jaume Giribet Domingo
Divendres 26: Joaquim Farràs Fenero.
Ana Maria del Rio Prieto.
Dissabte 27: Antoni González García.
Antoni Abelló Mas.
Diumenge 28: Miquel Escolà i Maria Torra.
Victoriana Page Pozuelo. Félix Calvo Sáiz.
Aguilar 28: Paquita Esquius.
Conill 28: Agustí Creus Esquius.

DEFUNCIÓ - Funeral
Sant Martí: El dia 14 de juliol vam pregar per
l’etern
descans
de
ROSER
SARRI
MISERACHS de 83 anys d’edat. Que en pau
descansi.

COL·LECTES i Donatius
Calaf: Donatiu Càritas 70,00€/ Donatiu per
obres 90,00€
Pujalt: Càritas 99,00€
Sant Martí: Full 25,00€

SANT JAUME, apòstol
Jaume va ser testimoni de la predica-ció
del jove rabí, Jesús, que infongué un nou sentit
a la seva vida. Dels dotze apòstols, Jaume,
amb Pere i Joan, formaren el grup més reduït
que va estar més a prop de Jesús, tant en la
resurrecció de la filla de Jaire (Mc 5:37) com
en la Transfiguració (Mt 17) i també en l'hort de
Getsemaní (Mt 26:37). L'aprenentatge de
Jaume va ser lent i per això, amb el seu germà
Joan, va provocar el conflicte més gran que hi
hagué entre els deixebles, pel fet de voler
ocupar els llocs principals (Mc 10:35-45). Però
Jesús els va fer veure als fills de Zebedeu, que
el Regne no era de poder ni de domini, sinó de
servei i fraternitat.
Els Fets dels Apòstols ens diuen que
després de Pentecostès els deixebles es van
dispersar per tot el món, per portar la Bona
Nova del Regne i que Jaume va ser el primer
dels apòstols que va morir màrtir, per donar
testimoni de Jesús: «Per aquell temps, el
rei Herodes detingué alguns de l'Església, per
fer-los mal. Feu morir Jaume, el germà de
Joan, a espasa» (Ac 12:1-2).
La referència constant a Jaume fa que
s’ampliï la seva vida amb una bona quantitat
de llegendes en diferents èpoques del cristianisme.
Així, i per influències dels pelegrins a
Sant Jaume de Galícia, fa que la devoció a
Sant Jaume s’escampi arreu, alhora moltes
parròquies el venerin com a patró.

Calaf, no havent-hi cap lloc definit com
parròquia (entre l’església de Sant Pere del
Castell i el possible lloc de culte on s’establí la
Canònica). El 1070 es constitueix la Canònica
Prioral de Sant Jaume de Calaf, i aquesta que
domina, el culte de tal manera que el 1300,
passa a ser parròquia l’església prioral situada
on ara hi ha l’emplaçament del convent de
Sant Francesc. Coincideix que la capella de
Sant Pere del Castell ha caigut. Així ara ja és
ben clar que el titular i patró és Sant Jaume. I
que per molts anys. Malgrat la devoció popular
venera Santa Calamanda que es mereix tots
els honors.
També tenim
ben a prop una altre
parròquia amb el
patronatge de Sant
Jaume, la parròquia
de
La Guàrdia
Pilosa. On celebrem
la missa anyal el
diumenge de la
segona Pasqua.
Un altre lloc
emblemàtic on es
venera
aquest
apòstol és a l’ermita
de Sant Jaume de
Salem. Un capella al cim d’un turó a cavall de
les parròquies de Sant Andreu d’Aguilar i
Castelltallat.

