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DIUMENGE I d’Advent - 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

El temps litúrgic
d’Advent comporta una
alenada d’aire fresc ; no
sols és un període que
ens prepara per a
celebrar el Naixement de
Crist, sinó també un
camí cap a l’horitzó, un
despertar a l’esperança
d’un nou renéixer.
Avui es llegeix un
fragment de l’evangeli
de Mateu, pres del
discurs de Jesús sobre
la fi dels dies.
Jesús suggereix l’estil de vida que ha de seguir-se per a no
confondre el camí cap a la meta.
Com va fer Noé, cal preparar-se per afrontar l’adversitat enmig
de la indiferència general; estar atents, perquè el lladre no avisa.

DURANT L’ADVENT

CELEBRACIONS
3 de desembre
(Dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF



4 de desembre
(Diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ





Per fosc
que
sigui el
present,
sempre
hi
podem
posar
claror

Es farà el res de Vespres
abans de la missa dels dies
feiners a la capella de Santa
Calamanda
Es donarà relleu a la lectura
de la Paraula de Déu.
S’encendran els ciris d’Advent a les misses del cap
de setmana.
Procurarem viure amb plena esperança la Bona
Nova de la vinguda de JESÚS, SALVADOR, enviat
per orientar-nos en la nostra vida

INTENCIONS MISSES
Dimecres 30: Andreu Pagès Raurich.
Dijous 1: Ramon Sala Coy.
Dissabte 3: Família Forn-Mas. Miquel Nadal.
Aguilar 4: Josep Soler Galobens.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL

Dimarts, dia 29 de novembre, de 2/4 de 9 a
2/4 de 10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada.

“LA MÍSTICA DE SANT JOAN DE
LA CREU”.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 122,76€/ Capelleta 18,74€

Presenta: Anna Serra, professora

MISERICÒRDIA inesgotable
Coincidint amb el final de l'Any de la Misericòrdia,
papa Francesc ha publicat la Carta Apostòlica Misericordia
misera. Presentem un resum amb algunes cites.

el
et

-Un cop que hem estat revestits de misericòrdia, encara que romangui la condició de debilitat
pel pecat, aquesta debilitat és superada per l’amor que permet mirar més enllà i viure d’u na
altra manera. (1)
-En una cultura freqüentment dominada per la tècnica, es multipliquen les formes de tristesa i
solitud en les que cauen les persones, entre elles molts joves. (...) Es necessiten testimonis
de l’esperança i de la veritable alegria per a desfer les quimeres que prometen una felicitat
fàcil amb paradisos artificials. (3)
-No existeix cap llei ni precepte que pugui impedir a
Déu tornar a abraçar el fill que retorna a ell
reconeixent que s’ha equivocat, però decidit a
recomençar des del principi. Quedar-se només en la
llei equival a banalitzar la fe i la misericòrdia divina.
(11)
-Tenim un gran repte per encarar, sobretot en la
cultura contemporània que, sovint, tendeix a
banalitzar la mort fins al punt d’amagar-la o considerar-la una simple ficció. La mort en canvi
s’ha d’afrontar i preparar com un pas dolorós i ineludible, però ple de sentit: com l’acte
d’amor extrem vers les persones que deixem i vers Déu, a l’encontre del qual ens dirigim.
(15)
-És el temps de la misericòrdia per a tots i cadascun, perquè ningú pensi que està fora de la
proximitat de Déu i de la potència de la seva tendresa. És el temps de la misericòrdia, perquè
els dèbils i indefensos, els qui estan lluny i sols sentin la presència de germans i germanes
que els sostenen en les seves necessitats. És el temps de la misericòrdia, perquè els pobres
sentin la mirada de respecte i atenció d’aquells que, vencent la indiferència, han descobert el
que és fonamental a la vida. És el temps de la misericòrdia, perquè cada pecador no deixi de
demanar perdó i de sentir la mà del Pare que acull i abraça sempre. (21)

