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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Gràcies Senyor per Sant Josep, ell va
tenir cura del teu Fill sense apropiarse’n.
Fes que nosaltres també cuidem la teva
obra sense arrabassar-te-la.
Va ser valent i assumí reptes arriscats,
però des de la discreció i sense deixarse portar per l’afany de protagonisme.
Gràcies Senyor per Maria, perquè va
posar a la teva disposició el seu cos i la
seva vida. Perquè va estimar el teu Fill
com ningú i per això és la nostra
mestra.
Que ens ensenyi a confiar en Tu, a ser
dòcils a la teva inspiració, a confiar-hi, a
estimar-te.
Gràcies Jesús perquè vas voler ser en
tot com un de nosaltres, vas voler ser
infant, néixer d’una dona i viure en una
família d’un poble perdut.
Gràcies Sagrada Família per ensenyar-nos a ser profundament humans
i creure malgrat les dificultats de la vida
Missa de cada dia

Aquest 2020 amb els peus a la terra i mirant al cel!
CELEBRACIONS
31 de desembre (dimarts)
8 del vespre: CALAF (Cripta)
1 de gener (dimecres)
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
4 de gener (dissabte)
8 del vespre: CALAF (Cripta)

5 de gener (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
6 de gener (dilluns)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES

COL·LECTES i donatius
Pujalt: Col·lectes 83.95 /Caritas 54.65

Dimecres 1: Ramon Sala Coy.
Dijous 2: Andreu Pagès Raurich (8è Aniv.)
Diumenge 5: Mn. Josep Sabaté
Pujalt 6: Mònica Pareta Turull

SANT ANDREU D’AGUILAR
El relleu de les priores es fan per any nou,
moltes gràcies per la vostra dedicació i
eficàcia. Acaben el servei, Magdalena
Comellas i Isabel Larroya. Agafen el relleu
l’Antonia Duocastella i la M. Pilar Pla. Moltes
gràcies.

SUBSCRIPCIONS i DONATIUS al
FULL Diocesà i Parroquial.
S’acosta el final d’any i cal anar
ajustant comptes. Sabent que és
un preu ben ajustat, deixem-ho a
25,00 € per any. Gràcies.

LA CURA DE LA NOSTRA CASA COMUNA (ECOLOGIA – 1)
El papa Francesc sobre ecologia: "Laudato, si', Lloat
sigueu ens ajuda a fer passos a respectar i a estimar la
nostra terra i tot l’univers.
-La nostra germana terra clama pel dany que li
provoquem a causa de l’ús irresponsable i de l’abús dels
béns que Déu hi ha posat. Hem crescut pensant que
érem els seus propietaris i dominadors, autoritzats a
espoliar-la. (2)
-Davant la deterioració ambiental global, vull adreçarme a cada persona que habita aquest planeta... En
aquesta encíclica, intento especialment entrar en diàleg
amb tothom a propòsit de la nostra casa de tots. (3)
-El desafiament urgent de protegir la nostra casa de
tots inclou la preocupació d’unir tota la família humana
en la recerca d’un desenvolupament sostenible i
integral, ja que sabem que les coses poden canviar. (...)
Com és possible que es pretengui construir un futur
millor sense pensar en la crisi de l’ambient i en els
sofriments dels exclosos. (13)
-Lamentablement, molts esforços per buscar solucions
concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats no sols
pel rebuig dels poderosos, sinó també per la falta
d’interès dels altres. (...) Necessitem una solidaritat
universal nova. (14)
I. Allò que està succeint a casa nostra
-La terra, la nostra casa, sembla convertir-se cada vegada més en un immens dipòsit de
porqueria. En molts llocs del planeta, els ancians enyoren els paisatges d’altres temps, que ara
es veuen inundats d’escombraries. (21)
-Aquests problemes estan íntimament lligats a la cultura del rebuig, que afecta tant els éssers
humans exclosos com les coses que ràpidament es converteixen en escombraries. Advertim,
per exemple, que la major part del paper que es produeix es desaprofita i no es recicla. (...) El
sistema industrial, al final del cicle de producció i de consum, no ha desenvolupat la capacitat
d’absorbir i reutilitzar residus i deixalles. (22) (Continuarà)

