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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

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, gràcies per venir a il·luminar el
món. Gràcies perquè la teva llum esvaeix
qualsevol tenebra.
Tu veus la nostra ceguesa i et
compadeixes en veure que no sabem cap
on anem.
No t’escandalitzes de les nostres foscors,
ni ens culpabilitzes, les afrontes amb
coratge perquè es reveli la força de la
salvació.
De vegades, no som conscients de
l’obscuritat en què vivim, ni permetem
que la teva llum penetri en el nostre cor i
il·lumini els racons més amagats.
Volem deixar que la claror
de la Resurrecció ens obri
els ulls i ens faci percebre
la realitat d’una manera
nova.
Aleshores, tot i passar per
barrancs tenebrosos, no
tindrem por de res, perquè
si la llum de Crist, ens
il·lumina el camí no caurem a la fossa.
Gràcies, per fer de nosaltres una nova
creació i cridar-nos a viure com a fills de
la llum.
(Missa de cada dia)

CELEBRACIONS
Suprimides

INTENCIONS MISSES
Totes les intencions de misses que
s’havien proposat se celebraran una
vegada restablerta la normalitat en el
culte.

Paraules del papa Francesc:

La solidaritat fiscal, serà clau aquests
dies: "Els que no paguen impostos no
només cometen un delicte, sinó un crim:
si falten llits i aparells de respiració,
també és culpa seva. El Papa recorda a
la gent que treballa aquests dies per
frenar la pandèmia: "Agraeixo als quals
es dediquen d'aquesta manera als altres.
En són un exemple d'aquesta sensibilitat
cap al concret. Demano que tots estiguin
a prop d'aquells que han perdut als seus
éssers estimats. El consol ha de ser ara
el compromís de tots ".
Francesc, com ha fet en altres ocasions,
va repetir que la
fe no és
imprescindible
per mantenir
l'optimisme. Un
pot dir: "No puc
resar perquè no
sóc creient. Però
al mateix temps,
però, pot creure
en l'amor de la
gent que l'envolta és pot trobar
l'esperança ", ha assenyalat.

DEFUNCIONS Funerals
Actualment, si s’escau, es fa una pregària
al mateix cementiri abans de la sepultura
del difunt. Una vegada restablerta la
normalitat es faran funerals pels difunts
que ens hagin deixat durant l’episodi de la
pandèmia. Al cel siguin.

món millo r”, conclou Sol à.

PER PREGAR A CASA
Davant la situació inesperada que estem
vivint, haurem d’aprendre com si fóssim uns
infants. Molts ja esteu ficats en el món
informàtic i us hi moveu bé. Particularment
recomano, i procuro seguir, informacions i
pàgines d’internet que considerem sòlides.
Hi ha un món més ampli de xarxes socials on
no hi ha crèdits identificatius, on s’abusa de
d’opinions catastrofistes, manipulació
interessades o perverses. La realitat és dura,
però, cal serenitat bona informació i fe
basada en bona orientació. Mai amenaces ni
càstigs; Déu estima i corregeix. A Ell, gràcies,
honor i que ens faci forts tant en aquests
moments i en la resta de la nostra vida, fins
arribem a la taula del convit etern.

ALGUNES PROPOSTES
Responent a la crida ‘Preguem a casa’
circula per xarxes socials amb l’etiqueta
#preguemacasa –a Twitter, Facebook o
a Instagram–

APP’S (gratuïtes pel mòbil) que poden
interessar:

Missa de Cada Dia: textos missa
Palabra i vida: comentaris
Montserrat radio, prou conegut
Radio Estel, coneguda
CPL: Litúrgia de les hores
Evangeli.net: lectures i comentaris

Vaticà: Celebracions del papa (en diferit)
https://www.youtube.com/user/vaticanes/vide
os
https://www.youtube.com/c/VaticanNewsES.
En diferit
https://www.youtube.com/watch?v=nfqa4pRp
Mh4
“El Senyor és la meva força,
El Senyor, el cant.
Ell ha estat la salvació
En confio i no tinc por”

INTERNET
www.montserratcomunicacio.cat i per
diverses emissores locals. En
diferit http://www.alacarta.cat/missaconventual-del-monestir-de-montserrat
https://www.catalunyareligio.cat/ recomanable
per llegir escrits i notícies d’arreu.
http://www.monestirsantbenetmontserrat.com/
regina/indexceramcat.html molt material
http://preguem.blogspot.com/2016/05/acciode-gracies.html
http://devocionari-catala.blogspot.com/
https://www.feadulta.com/es/
A internet podem trobar moltes possibilitats
tan per pregar com per estar el dia i, alguna
manera, units. Però... (serà obsessió meva?)
no us fieu de relats catastrofistes, manipuladors i que usen el nom de Déu en va.

YUTUBERS
https://www.youtube.com/watch?v=n7gdZ6YL
RQ0
Sota la vostra protecció ens refugiem,
oh Santa Mare de Déu.
No desoïu les nostres súpliques
en les nostres necessitats.
De tots els perills, deslliureu-nos sempre,
Verge gloriosa i beneïda.

–Repic de campanes i pregària de
l’Àngelus. Cada dia a les 12 h les esglésies
fan repic de campanes “en solidaritat amb
tots els confinats a les seves llars i per agrair
l’entrega de tots els qui generosament
treballen per atendre i combatre la pandèmia

https://www.youtube.com/results?search_que
ry=senyor+meu+us+necessito Cant conegut
a catequesi

del coronavirus Covid-19”.

