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Diumenge III durant l’any A

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
Gràcies, Senyor, per ser la llum que ens il·lumina i ens salva. Avançàvem a les fosques,
vivíem en un país tenebrós, estàvem encegats pels nostres egoismes, la nostra vanitat
ens ofuscava, patíem
l’obscuritat
de
la
rivalitat, la gelosia i
l’enveja.
Però ens ha visitat una
gran llum, has vingut a
la nostra terra per
ensenyar-nos el camí
de la conversió, per
guarir-nos
de
les
nostres pors, de les
nostres desavinences,
de l’esperit de discòrdia.
Has vingut a viure a casa nostra,
perquè puguem viure a la teva, perquè
puguem reposar a la teva Presència.
Volem convertir-nos, renunciar al
nostre orgull i al nostre afany de
protagonisme que ens enfronta amb
els nostres germans.
Però sabem que no ho podem
aconseguir per nosaltres mateixos,
amb les nostres forces.
Necessitem el teu Esperit, envia’ns-el
perquè ens transformi des del més
profund de nosaltres mateixos.
(Missa de Cada Dia)

BENEDICCIÓ Candeles
Festa de la Presentació del Senyor
("La Candelera"). Tant en la missa
de vigília, dissabte 1 de febrer, com
en totes les misses dominicals,
diumenge dia 2, hi haurà benedicció
de les candeles a l'inici de la missa a
totes les parròquies.
BENEDICCIÓ Fruits (Sant Blai)
A CALAF, només el diumenge 2, junt
les candeles. A les altres parròquies
a l’hora de la missa que tenen
assignat (Pujalt dissabte 1, candeles
i fruits)

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

INTENCIONS MISSES
Dimecres 29: Família Gilibets Raurich.
Dissabte 1: Ramon Sala Coy. Mn. Josep
Sabaté. Mn. Pere Fradera.
Diumenge 2: Mn. Pere Fradera.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Sagrada Família 70,00€ / Donatiu Vitralls 50,00€

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
Calonge – església de Calaf: El dia 21 de
gener, PERE CAELLAS FARGAS, de 88 anys
d’edat.
Cal dir que, mentre l’església
parroquial de Santa Fe de Calonge de Segarra
estigui en obres, els funerals de Calonge es
faran a la parròquia de Sant Jaume de Calaf.
Calaf: El dia 22 de gener, MARCEL CABAU
BERGÉS, de 85 anys d’edat
El dia 24 de gener, MATEU ROCA SENDIU,
de 89 anys d’edat.
Que en pau descansin.

CATEQUESI
Dimecres 29 de gener
- a les 9 de la tarda: Trobada amb els pares
de PRIMER ANY de catequesi de JovesConfirmació.

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 28 de gener:
“Com avançar en igualtat en
l’Església d’avui”
A càrrec de Maria Pau Trayner,
escolàpia, mestra, teòloga
feminista.

LA CURA DE LA NOSTRA
CASA COMUNA (ECOLOGIA – 5)
Seguint les petjades del papa
Francesc acabem, de moment
aquesta apartat.

-Culpar l’augment de la
població i no el consumisme
extrem i selectiu d’alguns, és una manera
de no afrontar els problemes. Es pretén
legitimar així el model distributiu actual, en
què una minoria es creu amb el dret de
consumir en una proporció que seria
impossible generalitzar, perquè el planeta
no podria ni tan sols contenir els residus de
semblant consum. (50)
-La degradació ambiental i la degradació
humana i ètica estan íntimament unides.
Molts diran que no tenen consciència de
realitzar accions immorals, perquè la
distracció constant ens pren la valentia
d’advertir la realitat d’un món limitat i
finit.(56)
-Si de debò volem construir una ecologia
que ens permeti de guarir tot el que hem
destruït, llavors cap branca de les ciències i
cap forma de saviesa no pot ser apartada,
tampoc la religiosa amb el seu propi
llenguatge. A més, l’Església Catòlica està
oberta al diàleg amb el pensament filosòfic,
i això li permet produir diverses síntesis
entre la fe i la raó. (63)
-La millor manera de posar en el seu lloc
l’ésser humà, i de posar fi a la seva
pretensió de ser un dominador absolut de la
terra, és tornar a proposar la figura d’un
Pare creador i únic amo del món. (75)
-Jesús vivia en harmonia plena amb la
creació, i els altres se’n meravellaven
(...) No semblava pas com un asceta
separat del món o enemic de les coses
agradables de la vida. (98)
-Cap persona no pot madurar en una feliç
sobrietat si no està en pau amb si
mateix. (225)
-Caminem cantant. Que les nostres lluites i
la nostra preocupació per aquest planeta no
ens prenguin el goig de l’esperança. (244)

