22 de setembre 2019

-

Diumenge de XXV de 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
Senyor, gràcies per fiar-te de
nosaltres, però fes-nos dignes
d’aquesta confiança. No estem acostumats que els altres
se’n refiïn.
Vivim en un món de
malfiances, de recels, sospites
i reticències. I ens sobta que
Tu ens facis confiança.
Som tant necis que, quan
enganyem, ens pensem que
som llestos; quan traiem un
profit sense cap esforç, creiem
que som espavilats; quan ens
aprofitem d’un altre, l’acusem
de ser incaut.
En canvi, Tu aixeques al
desvalgut,
protegeixes
el
vulnerable, tens predilecció pel pobre, et poses
al costat de la víctima.
El nostre orgull no ens deixa mirar de fit a fit la
nostra precarietat. Ens amaguem, ens
disfressem, per aparentar que som forts i
autosuficients. Volem fer veure que no et
necessitem.
Ens incomoden els febles perquè ens recorden
les nostres mancances. En canvi, quan
reconeixem qui som ens adonem del teu amor,
entenem que et fies de nosaltres simplement
perquè ens estimes de debò.

Tota la riquesa del
món no és res, al
costat d’adquirir la
saviesa de Déu.
(Sav. 7,9)

(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
28 de setembre (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF
29 de setembre (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
1: ALENY, Festa

INTENCIONS MISSES
Dimarts 24: Josep Solà i Anna Suárez.
Dissabte 28: Delfí Torradas i Mercè
Freixes.
Diumenge 29: Miquel Escolà i Maria
Torra. Josep Serra Pasqual.
Aleny 29: Miquel Raurich Bonvehí.

DEFUNCIÓ – Funeral
Calaf: Divendres 20 de setembre, vam pregar
per l’etern descans de CONCHA FLORES
JORDANO, de 98 anys d’edat.
Que en pau descansi.

HORARI DE MISSES DIES FEINERS
-

-

Els dilluns no hi ha celebració de la
missa, sempre que no hi hagi un
Funeral.
A partir del 1 d’octubre, la missa dels
dies feiners serà a 7 de la tarda fins a
nou avís.

LA CATEQUESI
PARROQUIAL

TROBADA DE LES PARRÒQUIES DE
L’ALTA SEGARRA
12 D’OCTUBRE viatge a la SEU
D’URGELL
El Consell Interparroquial, ha decidit que,
novament el 12 d’octubre és una ocasió
trobar-nos com a comunitat que camina
compartint la mateixa fe amb la realitat
d’una comarca o agrupació de parròquies.
Enguany visitarem la ciutat de la SEU
D’URGELL. La ciutat no és molt gran
però hi ha molts racons per a descobrir i
que ens meravellaran.
Proposem aquest programa:
Sortida:
- A les ¾ de 8 d’Els Prats de Rei.
- 8 davant el Casal de Calaf.
- Para a mig camí.
- Visita a la ciutat, hi ha un bon marcat.
Visita a la catedral.
- A les 2, dinar a la mateixa ciutat.
- A la tarda, celebració de la missa.
- Retorn amb parada per una visita a un
lloc significatiu
- A 2/4 de 8, arribada a Calaf.
- PREUS, tot comprès (viatge, visites
guiades i dinar), 35’00 €
APUNTEU-VOS COM MÉS AVIAT
MILLOR a les hores de despatx
parroquial. Dia límit per a la
inscripció: el matí del dissabte 5
d’octubre.

CARITAS
INSCRIPCIONS A LA
CATEQUESI PARROQUIAL (de
totes les parròquies servides des de Calaf).
+ Sempre a l’hora de despatx parroquial,
personalment (no per telèfon):
Dimecres i divendres de 4 a 7 de la tarda.
Dissabte de 10 a 1 del migdia.
A partir del dimecres 18 fins 28 de setembre.

Recordem que el local
de Càritas està obert els
dimecres de 4 a 6 per
rebre aportacions: aliments sobretot.
Per altres elements com roba, joguines i
altres estris, cal posar-se d’acord amb les
voluntàries del magatzem de Caritas a l’horari
establert. NO DEIXEM mai res davant la porta
del carrer. Moltes gràcies.

