23 de desembre del 2018

-

DIUMENGE IV d’Advent, cicle 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
Vinc a fer la teva voluntat...
Que es compleixin en mi les teves paraules.
Jesús i Maria, Fill i Mare,
ben semblants en la disponibilitat
a complir la voluntat del Pare.
I tant que em costa de dir:
Pare, em poso a les teves mans,
fes de mi el que vulguis...
Com si em fes por la teva voluntat sobre mi!
És que pots voler que em passi res dolent?
Ja ho sé que no, però em fa mandra
deixar de ser el centre del meu petit món,
perdre el control dels meus somnis
i deixar-me endur pel gran projecte
que tu tens preparat per mi
i per tota la humanitat.
I em fa por la creu, que és el preu
de trencar amb el mal
que té el món encadenat.
Que el teu Esperit, Senyor,
em mogui interiorment
perquè decidit, feliç i després com Maria
pugui dir jo també:
Sóc aquí per fer la teva voluntat.

CELEBRACIONS

COL·LECTES i donatius

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

Calaf: Col·lectes, 249.00 €
Capelleta Sda. Família, 80,16 €

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

DEFUNCIÓ - Funeral

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

Calaf: El dia 21 (matí) hem pregat per l’etern
descans de DOLORS PARÉS CALVET, de 93
anys d’edat.
El mateix dia (a la tarda) per MIGUEL PERIZ
CATALAN, de 84 anys d’edat.
Que en pau descansin.

CATEQUESI
DIUMENGE 30 de desembre
- A les 10 del matí, TROBADA amb els pares
i infants de primer any de catequesi.
- A les 11, trobada amb els infants de segon
any de catequesi, per assaig de la
participació a la missa i de cants.
- A 2/4 de 12, CELEBRACIÓ DE LA MISSA
amb participació de tota la comunitat.

INTENCIONS MISSES
Dilluns 24: Maria Trullàs Alsina. Paquita
Gassó Riart. Jaume Salat Pons. Família
Vilaseca Caellas.
Dimarts 25: Lluís Esquius Oliva. Dolors
Junyent Marmí i Josep Pou Farrés. Conxita
Moreno Morellón. Esposos Vicenç Trullàs
i M. Carme Povedano.
Dimecres 26: Gabriel Miquel Lladó. M. Teresa
Vilalta Giribet.
Dijous 27: Josep Morros Parellada. Ramon
Morros Mas.
Conill 25: Família Rial Esquius. Família Pla
Trullàs.
Conill 29: Família Creus, Carulla i Badal.
Acció de gràcies a la Mare de Déu.
Pujalt 30: Mònica Pareta Turull (2n. Ani.).

SANT ANDREU D’AGUILAR
RELLEU DE PRIORES: Acaben aquest
servei M. Pilar Pla i Antònia Duocastella.
Entren M. Dolors Bacardit i Rosa Bergua.
Moltes gràcies.

Aquest diumenge 30 de desembre la litúrgia la
dedica a la Sagrada família.

En aquesta festa de la Sagrada Família ens
solem parar a recordar la vida exemplar
d’aquesta família composada per Josep, Maria
i Jesús. D’aquest se’ns diu que vivia amb els
seus pares a Natzaret sotmès a ells. Tot i així,
quan Jesús va escoltar la crida del seu Pare del
cel, va acomiadar-se dels seus pares, va deixar
la seva feina, va abandonar la llar i va marxar a
formar una nova
família, compostos
d’homes i dones
que busquen fer la
voluntat de Déu. Si
segueixes Jesús, et
preocuparàs de la
teva família, però
també de la família
humana.

