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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.org
www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Tu que has fet camí amb nosaltres
tu que t'has acostat als nostres dubtes,
als nostres temors,
als nostres desànims:
QUEDA’T AMB NOSALTRES!
Tu que ens has obert l'Escriptura
i amb la teva paraula
i la teva presència
has encès el nostre cor:
QUEDA’T AMB NOSALTRES!
Tu que has acceptat no abandonar-nos
ara que es fa tard,
tu que has compartit la nostra llar
i has partit el pa per a nosaltres:
QUEDA’T AMB NOSALTRES!

Tu que ens has reanimat
i has fet renéixer l’alegria en nosaltres;
tu que ens envies a anunciar als que
tenen por,
que ens acompanyes fent camí
i ens prepares una taula:
QUEDA’T AMB NOSALTRES!
El teu cos és el pa que ens congrega,
la teva sang és el vi de la nostra festa:
quan ens reunim en el teu nom,
el teva Eucaristia es converteix per a
nosaltres
en esperança d'una vida sempre nova.
QUEDA’T AMB NOSALTRES!

DEFUNCIONS
Calaf:
20 d’abril: ENRIQUE RAMOS NARBONA
22 d’abril: MARIBEL SÁNCHEZ BLANES
En pau descansin!
A mida que anem avançant amb aquesta
situació imprevista i incòmode de la pandèmia
anirem normalitzant alguns costums
consolidats, com tocar les campanes en
ocasió d’una defunció.

VOT DE POBLE
- SANT SEBASTIÀ
Pels Calafins, poques vegades es deu haver
suspès el vot de poble pelegrinant a l’ermita
de Sant Sebastià pel dia 1 de maig.
En la publicació del Full Parroquial del dia 29
de març, proposàvem que es resés el vot de
poble i, alhora, hi posàvem el text adequat
per aquests dies de pandèmia.
Aquest vot de poble, pels Calafins i veïns, el
portem a flor de pell, en el nostre cor i en la
pregària. No crec oportú repetir-lo, però si
sabeu d’algú que l’interessa, pot trucar al
telèfon o per correu electrònic que trobeu al
encapçala-ment d’aquest full.

Aquest 1 de maig, l’ermita de Sant
Sebastià estarà TANCADA.
Dues estrofes dels Goigs:
Màrtir Sant molt singular,
supliquem vostra potència:
Vulgueu a Jesús pregar
Ens guardi de pestilència.
Sou de Calaf protector
en ses greus necessitats:
bé ho recorda amb gran
amor
el vot dels avantpassats
que va complint fidelment
l’agraïda descendència.
Nostra vila amb devoció
bella ermita edificà
que, del cim del seu turó,
amb la Vila senya el pla.
Vostra imatge a venerar
tots puguem amb reverència!

CARITAS
L’atac furibund del coronavirus ha posat en
més evidència les carències de la nostre
societat. Ho constatem per les notícies i per
l’augment de famílies que truquen a la porta
dels serveis socials i a Caritas de casa
nostra. Moltes famílies viuen al llindar de la
pobresa, agreujades les aturades industrials,
problemes de desplaçaments públics i
privats...
Malgrat l’augment de famílies que sol·liciten
ajuda, i els serveis socials municipals Caritas
Parroquial, degudament assessorats, no s’ha
deixat d’atendre a ningú fins aquest moment.
L’esforç és considerable i els serveis de
subministrament – Banc dels Aliments i
Accedents Europeus- no sempre poden
ajudar-nos amb la constància com en altres
moments. Això vol dir que s’han de comprar
aliments més que mai. Esperem que es
normalitzi, mentre fem un toc d’atenció a
tothom que es pugui fer solidari en aquests
moments. És per això que donem el número
de compte corrent de Caritas per si creieu
oportú col·laborar. La solidaritat en les
campanyes de recollida d’aliments han estat
copioses, ara ens és més pràctic el diner que
la recollia d’aliments. Gràcies.
CaixaBanck
n. ES14 2100 0110 7102 0024 6488

NOTES del Rector:
1. PORTA DE L’ESGLÉSIA DE CALAF.
Durant el dia la porta exterior de l’església
estarà oberta i només el Cancell (fins la
vidriera). No pas per a cap celebració sinó
perquè si algú vol entrar-hi a fer una
pregària o encendre llantions d’ofrena.
2. Aquest Full pot semblar un plany, massa
peticions; si és així no és per exigir ni crear
mala consciència sinó anar donar mostres
de com hem de replantejar-nos les noves
situacions que en definitiva tots hem anat
consentint i permetent. Però volem creure
en un món millor en una societat més
generosa i esperançada. I pels que volem
tenir fe, el seguiment de Jesús ens dona
una força imparable.
3. Després, pràcticament 7 setmanes de
confinament, m’adono que no he valorat
prou el què he tingut fins ara. Vull agrair
aquest moment i el futur que vindrà.
Mn. Joan

