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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
La humilitat que ens fa acostar a
Déu sense altivesa; la que ens
posa al nostre lloc de fills estimats,
la que ens permet demanar perdó i
rebre’l. Escoltem el nostre cor en la
seva petitesa i ens fa grans als ulls
de Déu!
Doneu-nos
entranyes
de
misericòrdia davant de tota misèria
humana.
Inspireu-nos el gest i la paraula
oportuna, davant del germà sol i
desemparat.
Ajudeu-nos
a
mostrar-nos
disponibles davant qui se sent
explotat i deprimit.
Que la vostra Església, Senyor,
sigui una comunitat de debò i
d'amor, de llibertat, de justícia i de
pau, perquè tothom hi trobin un
motiu per a continuar esperant.
Que els qui us busquem
sapiguem llegir els signes dels
temps i creixem en fidelitat a
l'Evangeli; que ens preocupem de
compartir en l'amor les angoixes i
tristeses, les alegries i esperances
de tots els éssers humans, i així els
mostrem el vostre camí de
reconciliació, de perdó, de pau..

El temple és dins
nostre, per entrarhi hem d’excloure
odis i violències.

CELEBRACIONS
31 d’octubre (dijous)
8 vespre: CALAF
1 de novembre (divendres)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
5 tarda: CALONGE
Calaf, 5 tarda: Rés del Rosari al
Cementiri.

2 de novembre (dissabte)
10: CASTELLAR
8 vespre: CALAF
3 de novembre (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
5 tarda: SANT PERE DE L’ARÇ

INTENCIONS MISSES
Divendres 1: Ramon Sala Coy. Difunts
Família Sala i Casasampere. Família Lladó
Sandiumenge. Família Sanmartí Rius.
Jaume Salat Pons. Família Mestres Ballús.
Família Salat Pons. Lluís Verdés Solà i Rosa
Carrión Lorenzo. Pere Pallarès Figuera.
Família Dalmases Riera.
Diumenge 3: Família Oller Vidal. Josep
Jordana Sibila. Ramona Fuentes
Hernández. Pere Vendrell Montalà. Isidre
Fitó. Domènec Serra Cortadellas. Maria
Marbà Vila.
Aguilar 1: Ramon Sampere Muxí.
Conill 1: Esposos Jaume Mas Vidal i Àngela
Alsina Centellas i família.
Sant Martí 1: Consol Maixenchs Prat.
Calonge 1: Montserrat Sala Torrades. Carme
Esquius Oliva. Família Dalmases Bacardit.
Teresa Vendrell – Miquel Nadal i família.
Josep Montaner i Domènech. Família
Moncunill Raïch.
Castellar 2: Ramon Bacardit. Josefa Figuera.
Luís Torras. Maria Magdalena Mir.
Sant Pere de l’Arç 3: Família Morros Selvas

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“La Paraula de Déu és vida”
Als locals parroquials de Santa Maria:
-c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA de 8 a
9 del vespre

Dimarts dia 29 d’octubre:
“ISAÏES: Un profeta en la
tempesta política” (II)
A càrrec de Jean Hakolimana,
Teòleg.

COL·LECTES I DONATIUS
Aguilar: Col·lectes 588,54€

Podem anar seguint la proposta d’aquest
Sínode a través dels escrits que es van
publicant al FULL DIOCESÀ.
Aquí anirem informant de passos concrets que
corresponen a les nostres parròquies.
SÍNODE: Caminar junts. Algú em comentava
que la imatge (i realitat d’un sínode) fou les
marxes de la llibertat que es feren la setmana
passada amb motiu de rebuig de la sentència.
Repeteixo, és una imatge: caminaven junts,
compartien, i s’unien cap un objectiu.
Doncs aquesta és la proposta d’un sínode:
caminar junts en aquest món canviant, que em
d’estimar i anunciar-hi la Bona Nova.
DIUMENGE 24 de novembre
Per totes les parròquies de l’Alta Segarra: Les
del rectorat de Mn. Carles Riera, les Mn. Joan
Sanglas i les de Mn. Enric Garcia, ens
trobarem a la parròquia de Calaf en aquesta
data del diumenge 24 de novembre.
L’objectiu és que tot l’equip promotor i director
d’aquest Sínode, amb al Sr. Bisbe al davant,
ens explicaran el sentit, organització,
participació dels fidels i cap un vol acabar
aquest Sínode.
Així es farà a tots arxiprestats del bisbat de Vic.
Si algú no pot assistir el dia 24 a Calaf, sàpiga
que la mateixa presentació es farà el
diumenge 1 de desembre a Santa Maria
d’Igualada.
Programa del diumenge 24 de novembre:
A les 10 del matí, trobada a la parròquia de
Calaf.
Exposició dels objectius del Sínode.
A 2/4 de 12: Missa.
Després de missa una aportació de mitja hora
i acabem amb un petit refrigeri.
Nota: Per a totes les parròquies de l’Alta
Segarra i Ponent aquest diumenge, només hi
haurà la celebració de la missa a Calaf. A totes
les altres parròquies, queda suprimida la
celebració de la missa. Que Déu ens ajudi!.

