24 de desembre del 2017

-

Quart d’Advent i Nadal – any B

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

CELEBRACIONS

INTENCIONS de MISSES

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

Calaf: Dilluns 25: Dolors Junyent
Marmí. Josep Pou Farrés.
Diumenge 24: Maria Trullàs Alsina.
Rosa Parés i família. Narcís Mallorquí.
Vicenç Trullàs Prat i Maria del Carmen
Povedano García. Jaume Salat Pons.
Josep Jordana i Sibila.
Dissabte 30: Mireia González Quintana.

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

Conill 25: Difunts famílies Pla Trullàs.
Difunts famílies Rial Esquius. Carme
Esquius Oliva. Família Palà Palou.
Conill 30: Mònica Pareta Turull (1r. Ani.)

RECORDATORI DE
PAGAMENT DEL FULL:
25,00€

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE 4art d’Advent
A les portes de Nadal, avui el
protagonisme recau sobre Maria, la
noia que va tenir el coratge i la
disponibilitat d’acceptar la proposta de
l’àngel de ser la mare del Fill de Déu.
Qui no es torbaria en rebre una tal
visita? Qui no quedaria atordit, en
sentir-se partícip d’un pla diví que
supera tota expectativa humana?
Tanmateix, Maria reacciona tot seguit
obrint la seva vida a l’acció de Déu: “sóc
l’esclava del Senyor: que es compleixin
en mi les teves paraules”. Preludi de la
pregària de Jesús a Getsemaní, també
en un moment de torbació: “que no es
Anònim s. II
faci com jo vull, sinó com vós voleu”.
Jesús només s’encarna en les nostres
vides si participem d’aquesta mateixa
actitud de disponibilitat, si acceptem que ell té un pla per a
nosaltres millor que qualsevol dels nostres projectes personals, i
que la nostra vida tindrà més i més sentit a mesura que l’anem
descobrint i acceptant, fins i tot si ens porta per viaranys
insospitats i ens proposa reptes que semblen superiors a les
nostres forces.
(Missa de Cada Dia)

“DÉU ESTÀ
MÉS
DISPOSAT A
DONAR
QUE
NOSALTRES
A REBRE”

CATEQUESI, Trobada i missa
•
•
•
•

Diumenge 31 de desembre,
A les 10, trobada amb els pares i infants de
PRIMER any de catequesi.
A les 11, Trobada amb els infants de
SEGON any de catequesi (amb pares), a
l’església.
A 2/4 de 12, Celebració de la missa amb
participació de la catequesi.

AGUILAR, priores
A les comunitats parroquials de Sant Andreu
d’Aguilar i Sant Miquel de Castellar, hi ha
canvi de priores. Fins ara han fet, com sempre,
un excel·lent i acurat servei les Sres. M.Dolors
Bacardit i M. Rosa Bergua. Entren a fer aquest
servei les Sres. Isabel Larroya i Magdalena
Comellas. Moltes gràcies.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lectes 331,65 / Donatiu Càritas
30,00€ / Donatiu per obres (cripta) 100,00€
Calonge: Col·lecta 44,95€

LAMISSA,
paraules del papa Francesc
Per què anar a Missa el diumenge?
La celebració dominical de l'Eucaristia és el centre
de la vida de l’Església. Com a cristians anem a
Missa el diumenge per trobar el Senyor
ressuscitat, o millor per deixar-se trobar per Ell,
escoltar la seva paraula, alimentar-se a la seva
taula, i així convertir-se en Església, és a dir el seu
Cos místic que viu en el món. Ho van comprendre,
ja des del principi, els deixebles de Jesús, que van
celebrar l’encontre eucarístic amb el Senyor el dia
de la setmana que els hebreus anomenaven “el
primer dia de la setmana” i els romans “dia del
sol”, perquè en aquell dia Jesús havia ressuscitat
d’entre els morts i s’havia aparegut als deixebles,
parlant amb ells, menjant amb ells, donant-los
l’Esperit Sant. També el gran vessament de
l’Esperit en la Pentecosta. Per aquestes raons, el
diumenge és un dia sagrat per a nosaltres,
santificat per la celebració eucarística, presència
viva del Senyor entre nosaltres i per nosaltres. És
la Missa, doncs, que fa cristià el diumenge! El
diumenge cristià gira al voltant de la Missa. Quin
és el diumenge, per a un cristià, que no hi ha
trobada amb el Senyor?

