22 de desembre 2019

-

Diumenge de IV d’Advent 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
Gràcies, Senyor, per la fe de Josep. Ell va saber renunciar als
seus projectes per acollir, sense entendre, el que Tu tenies
previst. Va superar els seus criteris, per legítims i sensats que
fossin, i va confiar en Tu.
No es va estar de fer costat a Maria en una situació prou
complicada. No es va deixar endur pels prejudicis humans, sinó
que va estar atent a la teva veu.
Era un home bo i estava preparat interiorment per escoltar els
teus designis i posar-los en pràctica. Era el company que
necessitava Maria, era un suport imprescindible.
Ell hi confià plenament i es produí el miracle que tots
necessitàvem.
Gràcies a la fe de Maria i Josep Tu has vingut i has habitat entre
nosaltres, A través d’un infant, el Déu Totpoderós se’ns ha
manifestat com a Emmanuel: Déu-és-amb-nosaltres.
Dóna’ns la fe per creure que sempre etes a prop nostre, que mai
no ens abandones, perquè ens estimes de debò.
Missa de cada dia

CELEBRACIONS
24 de desembre (dimarts)
8 del vespre: AGUILAR
12 de la nit: CALAF

DEFUNCIONS - Funerals

25 de desembre (dimecres)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Calaf: El dia 14 de desembre, per JOSÉ
ROMERO COBOS, de 83 anys d’edat.

26 de desembre (dijous)
10: CASTELLAR
2/4 de 12: CALAF (cripta)
28 de desembre (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF
29 de desembre (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Vam pregar per l’etern descans:

Sant Martí Sesgueioles: El dia 16 de
desembre, per LEONOR RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, de 85 anys d’edat.
Calaf: El dia 16 de desembre, per
ENCARNACIÓN ÁLVAREZ MÁRQUEZ,
de 91 anys d’edat.
Calaf: El dia 20 de desembre, per
RAMON SELVA BRAU, de 62 anys
d’edat.
Que en pau descansin.

INTENCIONS MISSES
Dimarts 24: Maria Trullàs Alsina.
Dimecres 25: Rosa Parés Marcet i família.
Lluís Esquius Oliva. Família Vilaseca Caellas.
Pels esposos Vicenç Trullàs Prat i M. del
Carme Povedano García. Josep Pou Farrés i
Dolors Junyent Marmí.
Diumenge 29: M. Àngels Pujol Bacardit.

SUBSCRIPCIONS i DONATIUS al FULL
Diocesà i Parroquial. S’acosta el final
d’any i cal anar ajustant comptes.
Sabent que és un preu ben ajustat,
deixem-ho a 25,00 € per any. Gràcies.

Pujalt 29: Josep Lloberola Morera.

(Mn. Carles Riera, del llibre “Déu a prop”)
CONJUNCIONS CONCESSIVES
Mal que costi de veure el cel obert,
ni que s’engorroneixi la set viva,
per més que el desesper ompli el desert,
nosaltres concedim expectativa.
-encara que el futur és sempre incert.
A despit que el món vagi a la deriva,
per bé que tothom campi en desconcert
-malgrat la nostra feina conjuntiva-,
prou és estrany, mes viu, aquest contrast:
torna sigui com sigui, l’hora dolça,
en temps ferreny, incrèdul -feixuc llast;
ni si el boix grèvol puny, flonja és la molsa.
És la nit de Nadal, la més preclara;
baldament, neix un Noi: el de de la Mare.

Enguany els infants
de segon any de
catequesi han vestit
un petit pessebre a
l’església parroquial
de Calaf. Encara que a
última hora, hi han
posat molt interès.
Moltes a tots els
infants, catequistes i
Gmà. Felip.

