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VII de PASQUA- ASCENSIÓ – 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
“Jo sóc amb vosaltres fins a la fi del món”
Quelcom de tu s’ha
quedat
amb
mi,
quelcom de i se n’ha
anat amb tu. Entre
l’orgull d’acomiadat el
baró de dolors que va
vèncer victoriós el
mal, i la tristesa
d’acomiadar-te, veig
com t’allunyes, encara
que sàpiga que et
quedes, que no te’n
vas del tot, que tornes
en el teu Esperit, que
l’Església em revelarà
el
teu
nom
i
presència... Et felicito,
t’aplaudeixo,
t’honoro, Senyor dels
Senyors!
Encara que la gent em
decebi, encara que em senti abandonat o abandonada de tots, no estaré trist, Senyor,
perquè sé que tu sempre et trobes al costat meu. No permetis que ho oblidi!
Què puc fer ara per reforçar la teva fe i la teva confiança en Déu? (Paraula i Vida)

Jesús és
un de
nosaltres

Si tenim
els ulls
oberts

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

3 de juny (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF

Dimecres 31: Dolors Serra.
Joan Prat Soler.
Dijous 1: Ramon Sala Coy.
Carme Monfort Gregori.
Divendres 2: Acció de gràcies
a la Mare de Déu.
Dissabte 3: Família Forn Mas. Josep
Prat Duocastella. Família Fitó Parés.
Acció de gràcies a la Mare de Déu de
Montserrat. Pels difunts.

4 de juny (diumenge)
10: LA GUÀRDIA PILOSA
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: VILAMAJOR

COL·LECTES i donatius
CALAF: Col·lecta 219,00
120,00€

/ Donatiu

Aguilar 4: Madeleine Poulon
Duocastella. Josep Soler Galobart (1r.
Aniversari).

DEDUNCIÓ - funeral

Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: El dia 22 de maig per M. ÀNGELS
BESORA FREIXES, de 72 anys d’edat. Que
en pau descansi!

FINAL DE CURS DE CATQUESI
Dissabte passat, 20 de maig, vam xalar de
valent en la sortida amb infants, joves, pares
i catequistes. Vam explicar i pregar a
l’església de St. Pere (amb descoberta de
símbols religiosos). Un berenar en
abundància, jocs i caminada agradable.
Servem-ne un bon record.

BAPTISME

Calaf: El dia 21 de maig vam batejar el nen
EDER RUBIO PÉREZ. Enhorabona!

APORTACIÓ
Conscients que
vivim en temps
de plena
secularització,
vegem una
petita mostra
de “twits” que
corren per les
xarxes socials.
(Foc Nou)

“Si creus en Déu capaç de perdonar a un
violador de nens no em sembla de fiar”.
La quinta columna (twitter):

José Ignacio Latorre (físic quàntic): “Déu? Sóc agnòstic... ara per ara”.
Carles Lalueza-Fox (Paleogenetista): “Sóc cristià no creient”.
Josep Roca (cambrer de vins): “Déu? Persevero en la recerca”
Tian Riba (periodista):

“Sóc un no creient desconcertat”.

M. Beà (narrador): “Déu? Procuro ser ateu... i no ho
aconsegueixo. Jo seria incapaç de trepitjar una estampeta”.
Josep

Mark Thompson (New York Times):

“Sóc catòlic practicant. Treballo i
reso cada dia perquè el periodisme continuï servint a tothom”.
Fra Valentí (caputxí):

existeix”.

“Molta gent viu com si Déu no existís, però

Primera carta de Joan 4,7:

“Estimats meus, estimem-nos els uns als
altres, perquè l’amor ve de Déu: tothom qui estima ha nascut de Déu i
coneix Déu. El qui no estima no coneix Déu perquè Déu és amor” .

