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Diumenge de XXVI de l’any C

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
Senyor, deslliura’ns de l’engany de
les riqueses. Ens fascinen, ens
enlluernen, ens deixen bocabadats,
però ens impedeixen veure la realitat:
que hi ha dolor en el món i que
nosaltres podem posar-hi remei.
El nostre benestar ens oculta la
indigència que pateixen tants fills
teus. Les cançons boniques silencien
el seu clam. Ens oblidem de convidarlos als nostres banquets, de compartir
allò que hem rebut.
Però, sovint, preferim viure sota els
efectes d’aquest miratge, perquè ens fa
por reconèixer la nostra feblesa; que
nosaltres, per molt ben vestits que anem,
seguim
sent
éssers
indigents,
necessitats de salvació. Els béns que
hem rebut no ens aporten el consol que
necessitem.
En canvi, Tu ets un Déu que fa justícia als
oprimits, que té cura dels febles, que
guareix els vulnerables, que deslliura els
atribolats.
Gràcies, per ser un Déu de salvació, per
advertir-nos dels paranys de les riqueses
i mostrar-nos el camí de la solidaritat i de
la justícia. (Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
5 d’octubre (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
6 d’octubre (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: CALONGE - Festa

MISSES DIES FEINERS
- Els dilluns no hi ha celebració de la missa,
sempre que no hi hagi un Funeral.
- A partir del 1 d’octubre, la missa dels

dies feiners serà a 7 de la tarda fins a
nou avís.

INTENCIONS MISSES
Dimarts 1: Ramon Sala Coy.
Divendres 4: Francisco Gassó
Casulleras. Francesca Lladó Ramonet.
Dissabte 5: Família Forn Mas. Mercè
Casanovas Junyent. Concha Flores
Jordano.
Diumenge 6: Maria Domingo i Domingo
Montfort. Família Ribalta Castelló.
Aguilar 6: Lluís Guasch Alert.
Calonge 6: Família Moncunill Raïch.
Josep Montaner Domènech. Teresa
Vendrell Montalà. Miquel Nadal i família.

COL·LECTES – Donatius
Calaf: Col·lectes 595,75€
Mirambell: Col·lectes 29,76€
Sant Martí: Col·lectes 111,99€

TROBADA DE LES PARRÒQUIES DE
L’ALTA SEGARRA
12 D’OCTUBRE viatge a la SEU
D’URGELL
El Consell Interparroquial, ha decidit que,
novament el 12 d’octubre és una ocasió
trobar-nos com a comunitat que camina
compartint la mateixa fe amb la realitat
d’una comarca o agrupació de parròquies.
Enguany visitarem la ciutat de la SEU
D’URGELL. La ciutat no és molt gran
però hi ha molts racons per a descobrir i
que ens meravellaran.
Proposem aquest programa:
Sortida:
- A les ¾ de 8 d’Els Prats de Rei.
- 8 davant el Casal de Calaf.
- Para a mig camí.
- Visita a la ciutat, hi ha un bon marcat.
Visita a la catedral i altres.
- A les 2, dinar a la mateixa ciutat.
- A la tarda, celebració de la missa.
- Retorn amb parada per una visita a un
lloc significatiu
- A 2/4 de 8, arribada a Calaf.
- PREUS, tot comprès (viatge, visites
guiades i dinar), 35’00 €
APUNTEU-VOS COM MÉS AVIAT
MILLOR a les hores de despatx
parroquial. Dia límit per a la
inscripció: el matí del dissabte 5
d’octubre.

FORMACIÓ ARXIPRESTAL
Als locals parroquials de Santa
Maria: -c. Sta. Maria, 8, baixosIGUALADA de 8 a 9 del vespre
Entrada oberta, col·laboració voluntària.
Dimarts, dies 8 i 15 d’octubre: “Una mirada al
nostre avui des del llibre del Génesi” Andreu
Trilla, Escolapi.
Dimarts, dies 22 i 29 d’octubre: “Isaïes: el
profeta en la tempesta política” Jean
Hakolimana, Teòleg.
Dimarts, dia 5 de novembre: “Les dones a les
primeres comunitats cristianes” Neus
Forcano, Diplomada en ciències religioses.
Dimarts, dies 12 i 19 de novembre: De
Galilea al món. “Introducció a l’evangeli de
Mateu” Josep M. Solà, Llicenciat en Teologia.
Dijous, dia 28 de novembre: “Itinerari
espiritual d’Agustí d’Hipona” Joan Torra,
Doctor en Teologia.
Avui posem la programació d’octubre i
novembre, cada setmana anirem recordant la
Conferència corresponent.
Cal insistir amb la formació per a tothom però
especialment per les persones que d’alguna
manera tenen una responsabilitat o compromís en la comunitat: catequistes, càritas,
lectors... L’assistència, per raons d’horari i
desplaçament, no és massa nombrosa però
sempre en sortim molt contents. Us animo a
participar-hi.

PENSEM-HI
«Com evitar el naufragi en el món de la
postveritat» La veritat sembla que s’ha convertit
en una més de les mercaderies que tenim al
nostre abast: actuem com si estiguéssim
convençuts que podem adquirir la veritat que
més ens convingui, la més còmoda, la que
menys desestabilitzi els nostres prejudicis. És
allò que es coneix com a postveritat, un concepte
que ha connectat de manera admirable amb el
consumisme que caracteritza la cultura actual.
La validesa d’un discurs no té ja res a veure amb
antigues adequacions entre allò que es diu i la
realitat dels fets. Té a veure amb el poder. La
veritat del discurs només depèn que tinguem
prou poder per comprar-la i, després, per fer-la
valer, per imposar-la.(URC)

