16 de juny del 2019

-

Diumenge de CORPUS CHRISTI 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
Com un pare que té cura dels seus fills,
Vós, Déu nostre, ens doneu l’aliment necessari.
No ens abandoneu en els nostres neguits,
Us atanseu a la nostra feblesa per atendre
les nostres mancances.
Per saciar la nostra fam
no heu tingut prou regalant-nos la creació,
sinó que ens heu donat el vostre propi Fill
com a autèntic aliment de vida eterna.
Ell ha sadollat la nostra set,
ha satisfet els nostres anhels,
ha renovat les nostres forces.
És el veritable pa de vida vingut del cel.
Que sapiguem agrair aquest do
i també compartir-lo.
Ompliu la nostra copa fins a vessar,
i recollim cistelles amb les sobres del vostre pa,
perquè l’hem de compartir.
No ens el podem quedar per a nosaltres.
Així com Vós ens alimenteu,
nosaltres us hem d’imitar
i proporcionar als nostres germans
allò que necessiten.
Si Vós sou generós,
nosaltres també ho hem de ser.

“A la terra hi ha
el suficient per a
satisfer les
necessitats de
tots, però no
tant com per
saciar l’avarícia
d’alguns”
(Mahatma Gandhi)

(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
22 de juny (dissabte)
8 del vespre: CALAF
23 de juny (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Dilluns 24: Esposos Agustí Devant i Raimunda Torras.
Joan Grau. Joan Marbà Tristany.
Dijous 27: Lolita Corbí Davos.
Divendres 28: Maria Teresa Solé Muxí.
Dissabte 29: Ramon Suárez i Eulàlia Mensa.
Pere Marsiñach i Pepeta Vidal.
Diumenge 30: Família Sáiz Chacón.
Isidre Santaulària Mestres.
Mirambell 29: Família Parés Marcet.
Família Parés Masafret.
Conill 29: Josep Carulla i Ramona Abadal.
Pujalt 30: Teresa Colell Folch.

COL·LECTES i Donatius

DEFUNCIÓ - Funeral-

Calaf: Caixeta full 52,00€
Caixeta llantions 198,00€
Col·lecta 544,77€ / Càritas 155,00€

Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: El dia 16 de juny vam pregar per l’etern
descans de MARIA TERESA SOLÉ MUXÍ, de
77 anys d’edat.
Que en pau descansi.

CARITAS I SOLIDARITAT
Aquest diumenge, dia 23, és el dia de la Caritat, coincidint amb el dia de Corpus. Aprofitem
l’avinentesa per parlar de la realitat de Càritas Parroquial tot assenyalant algunes dades de la
situació.
Durant l’any 2018 Càritas hem acollit i
INGRESSOS
acompanyat a 140 persones. Alguns de casa
nostra i la majoria són nouvingudes al poble i a la Col·lectes per a Caritas, Donatius i
2.492,00.funerals
comarca. Constatem la reagrupació familiar
Ajuntament Calaf
3.600.00.d’immigrants i persones soles que busquen el Ajuntaments Sant Martí i Calonge
600.00.benestar sovint per raons econòmiques de lloguer Valor aliments de campanyes,
20.300.00.de l’habitatge. La nostra zona no abunda el treball Banc dels Aliments i Creu Roja
(aproxi.)
i altres són persones en risc d’exclusió.
TOTAL INGRESSOS
22.992.00.Aquesta realitat l’afrontem conjuntament
DESPESES
amb els serveis socials de l’Ajuntament de Calaf i
Transeünts
335.00.amb l’ajut dels Ajuntaments de Sant Martí Compra d’aliments
1.706.66.Sesgueioles i Calonge de Segarra. Càritas fa la Electricitat i aigua local
342.14.Calefacció
i
llum
(ajudes)
1.992,68.distribució d’aliments, essent socis de Banc dels
Lloguer local caritas
3.600.00.Aliments i acompanyament de persones. Per tant Compra Bolquers i higiene
340.95.aquest servei compta amb la col·laboració de tots Medicació i ajuda sanitària
350.40.Suministre
aigua
124.80.aquestes pobles i en concret amb aquests àmbits:
Entrega d’aliments
20.090.75.- Banc dels Aliments
TOTAL DESPESES
24.884.38.- Campanyes solidàries
Saldo exercici 2017
5.345.55.- Creu Roja i Accedents de la Comunitat
Ingressos exercici 2018
22.992.00.Europea
Despeses exercici 2018
-24.884.38.- Aportacions individuals. Col·lectes
Superàvit (+)
3.453.17.- Aportació de l’Area social de l’Ajuntament
- Voluntariat per la bona distribució.
La tasca que assumim amb més responsabilitat, i amb la que
ens sentim més identificats, és en l’acompanyament i atenció de
les famílies, malgrat la part tècnica i professional està en mans de
les assistentes socials dels Ajuntaments.
Som conscients de les mancances que hi ha per a poder
desplegar altres projectes, com podrien ser acompanyament de
gent gran, visites a persones que estan soles... Certament la
distribució d’aliments la tenim consolidada. Ara faltaria un grup de
voluntaris i algun responsable per aquests altres possibles
projectes.
Per damunt de tot, moltíssimes gràcies a tothom pel vostre interès i col·laboració.

