29 d’abril del 2018

-

DIUMENGE V de PASQUA – any B

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
Lluny de tu no hi ha vida veritable,
Senyor, i per això el meu gran desig
és viure sempre unit a tu.
Tant se val si sóc una branca
més o menys vistosa,
si vaig cap amunt o cap avall,
el que vull és que la teva saba
circuli per les meves venes.
Que aprengui a viure la vida
sense queixar-me de les coses que em
passen, preguntant-me en cada
situació
què esperes de mi,
ferm en la convicció que,
mentre visqui creient i estimant,
sóc en tu i ets en mi.
Que el meu interès no sigui
la promoció i el benefici personal
sinó el fruit que pugui donar:
fruits de pau, de bondat, de bellesa,
de veritat i de reconciliació,
que són els que venen de tu.
(Missa de Cada Dia)

LA POSVERITAT:
La paraula vol subratllar una
manera de fer del nostre temps en
què ha deixat d’interessar la veritat.
Hem escollit viure en un món on allò
que és veritat ha deixat d’interessar.
Preferim viure en un món on és més
important el que ens agrada que el
que és real. L’important no és el que
passa sinó el que la gent està
disposada a creure que passa. La
veritat no compta.
La
política
està
totalment
contaminada de posveritat.
PERÒ,
perquè
també
la
posveritat es presenta a l’hora
d’IMPARTIR JUSTÍCIA ??????
Vergonyós!!!!

CELEBRACIONS
La celebració de la missa dels dies
feiners és a 2/4 de 8 de la tarda.
5 de maig (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF
6 de maig (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1 de maig (dimarts)
12, Ermita de Sant Sebastià

INTENCIONS de MISSES
Dimecres 2: Ramon Sala Coy.
Rosa Piñol Vilaseca.
Divendres 4: Josep Pou Farrés (5è. Ani.)
Dissabte 5: Família Forn Mas.
Roser Colom Marqués.
Diumenge 6: Jaume Fonoll Casanovas.
Pere Junyent Montserrat.
Pujalt 5: Família Torrescassana.

1 de maig: VOT DE POBLE
A SANT SEBASTIÀ

DEFUNCIÓ - Funeral:

Com cada any, el dia 1 de maig, ens apleguem
per a pelegrinar a l’ermita de Sant Sebastià de
Calaf.
•

•
•

•

A les 11 del matí, sortida en processó
cap a l’ermita de Sant Sebastià. Amb
les parades de pregària al portal del
carrer Xuriguera, davant el cementiri, i a
la creu de terme.
A les 12, celebració de la santa missa a
l’esplanada davant la capella de Sant
Sebastià.
L’assistència de nombrosos pelegrins i
autoritats del poble, donen relleu al fet
que és un vot de tot el poble el promet
complir cada any tal com van establir
els nostres avantpassats (1651) per
donar gràcies de l’alliberament de la
pesta i demanar intercessió per sentirse’n sempre alliberats que qualsevol
malaltia.
Altres actes que trobareu en programes
municipals.

CONFIRMACIONS.

Calaf: El dia 16 d’abril vam pregar per l’etern
descans de JUAN DE LA TORRE BERBEL, de
85 anys d’edat.
Que en pau descansi.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Capelleta 9,68€/ Full 41,00€/
Llantions 245,50€/ Col·lectes 191,12€

PUJALT
A partir d’aquest diumenge, 29 d’abril, les
celebracions de la missa del diumenge, altres
festes i celebracions, es faran al temple
parroquial de Sant Andreu.
Aquesta parròquia gaudeix de dus esglésies, la
de la Puríssima amb el seu magnífic retaule i la
restaurada parroquial de Sant Andreu. Després
de la campanya d’hivern a la Puríssima, tornem
a la parroquial una llarga temporada.

Rep el do de l’Esperit!

El diumenge passat, 22 de maig, aquests nois/es van rebre el sagrament de la Confirmació de
mans del nostre bisbe Romà Casanova: Bernat Estruch Isern (Aguilar), Berta Lloret
Valentines (Sant Martí), Guillem Garcia Besora, Lluís Giralt Solé (Pujalt), Maria Puig Matons.
Nil Mestres Solanas, Noèlia Bob Rusca, Oriol Carrera Arèvalo, Ramon Closa Parés.

Donem-ne gràcies a Déu.

