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

23 de febrer del 2020
Diumenge VII durant l’any A

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, gràcies per mostrar-nos amb el teu
exemple com hem d’estimar els nostres
enemics. El nostre instint ens du a protegirnos dels qui ens volen causar algun mal, a
allunyar-nos dels qui ens ofenen.
Tal i com ens recordes, no n’hi ha prou amb
correspondre l’amor que rebem dels altres,
malgrat que de vegades ni tant sols som
capaços de ser agraïts quan ens ajuden.
Tu has posat la creació a disposició de tots
els homes, bons i dolents, creients i no
creients, rics i pobres.
Tu has tingut compassió de tots nosaltres,
has netejat el nostre passat i t’has oblidat
dels nostres deutes d’amor.
Com podem demanar comptes
germans si Tu t’has lliurat de franc?

als

nostres

Vols que siguem uns bons fills i t’imitem compartint
amb els altres
el perdó que ens has donat.
Que el teu Esperit ens infongui el coratge necessari
per col·laborar en la teva obra de salvació.

La generositat
redimeix l’altre
i a tu mateix.

(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

26 de febrer: (dimecres cendra)
A les 7 tarda: Calaf

Dimarts 25: Família Graells Prat.
Dimecres 26: Josep Morros Parellada.
Ramon Morros Mas.
Dissabte 29: Josep Busquet Roca.
Mateu Roca Sendiu.
Diumenge 1: Andreu Pagès Raurich.
Ramon Sala Coy. Roser Vilaseca
Caellas. Pere Caellas Fargas. Teresa
Vendrell i Miquel Nadal.

29 de febrer (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
1 de març (diumenge)
10:AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

Aguilar 1: Família Torà Trullàs. Maria
Cinta Estany Clarena (8è. Aniversari)

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“Mirar el futur amb esperança”
Als locals parroquials de Santa
Maria: -c. Sta. Maria, 8, baixosIGUALADA de 8 a 9 del vespre

Dimarts dia 18 de febrer:
“Agnosticisme i ateisme:
reptes en la fe”
A càrrec de Joan Ordi, doctor
en Filosofia.

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
Calonge de Segarra (església de Calaf): El
dia 18 de febrer per MONTSERRAT
CENTELLAS OLIVA, de 87 anys d’edat.
Calaf: El dia 19 de febrer per MARIA VIUDEZ
BENÍTEZ, de 83 anys.
Que descansin en pau !
un món mil lor”, conclou Sol à.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Mans Unides 209,00€
Col·lectes 677,39€/ Donatiu Vitralls 100,00€
Conill: Mans Unides 140,45€
Sant Martí: Full Parroquial 25,00€
Mans Unides 40,45€/ Llantions 60,20€
Col·lecta 52,77€
Col·lecta Sant Valentí 213,29€
Pujalt: Full parroquial 50,00€
Aguilar: Full parroquial 25,00€

RESTAURACIÓ VITRALLS
Durant aquesta setmana es col·locaran de nou els
tres vitralls restaurats a l’església parroquial de
Calaf. A més es posarà una protecció exterior per
a protegir-los d’altres possibles maltempsades.

El nostre viure i conviure està plegat de símbols i
signes. Aquests ens ajuden a expressar les nostres
relacions més elevades (un petó, l’encaixada de
mans, la festa...)
Comencem la quaresma amb signe ben emblemàtic: La imposició de la cendra. En la història del
poble d’Israel la imposició de la cendra era un
signe, un senyal de dolor, de tristesa pels errors i
pecats que s’havien comès i expressava el desig
de emprendré una vida nova i esperançada,
gràcies al perdó de Déu. Era, i pot ser també avui,
el reconeixement de la nostra feblesa (prou
necessària a tots els àmbits) i alhora un confiança
en Déu, als altres i a un mateix.
Al llibre de Daniel hi trobem aquesta pregària: jo,
Daniel... Em vaig adreçar al Senyor, el meu Déu,
implorant-lo amb pregàries i súpliques, tot
dejunant, vestit de sac i cobert de cendra.
»I vaig pregar al Senyor, el meu Déu, amb aquesta
confessió: Senyor, escolta! Senyor, perdona!
Senyor, estigues atent i actua, no triguis més! Per
l’amor de tu mateix, Déu meu, recorda que
aquesta ciutat i aquest poble porten el teu nom!
IMPOSICIÓ DE LA CENDRA: Calaf, dimecres 26 a
la missa de les 7 de la tarda. A les altres
parròquies a les misses del diumenge.
DURANT LA QUARESMA: Res de Vespres abans
de comença la missa dels dies feiners.
VIA CRUCIS, tots els divendres de Quaresma a
2/4 de 7 de la tarda, Calaf.

