3 de novembre 2019

-

Diumenge de XXXI 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, gràcies per estimar l’ésser humà, al
centre de la teva creació. Gràcies per no girarnos l’esquena quan ens equivoquem. Gràcies
per voler fer estada a casa nostra, quan no
som ben vistos per la gent.
El teu amor és l’únic que pot transformar el
nostre cor i fer que ens penedim dels errors
que hem comès.
Et demanem perdó pel sofriment que hem
generat al llarg de la nostra vida, ja sigui als
altres o a nosaltres mateixos. Potser no en
som prou conscients, però això no ens eximeix
de la responsabilitat.
Et demanem la teva saviesa, per adonar-nos
del que hem fet malament. Dóna’ns la força del
teu Esperit, per saber com ho podem reparar.
Confiem que, malgrat els nostres desencerts,
ens pots salvar.
Ajuda’ns a creure que el teu poder pot
convertir el pitjor dels mals en un gran bé,
a acceptar la creu com la porta de la
resurrecció.
Missa de Cada Dia.

Jesús convida Zaqueu a
baixar de l’arbre, a
descobrir la seva estatura
real. Així esdevé millor.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

9 de novembre (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF

Dimecres 6: Francisco Gassó
Casulleras.
Divendres 8: Salvador Cos Domingo.
Ramona Fuentes Hernández.
Dissabte 9: Isidre Fitó. Família Forn Mas.
Diumenge 10: Maria Marbà Vila.
Francesca Vila Malet.

10 de novembre (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Aguilar 10: Ramon Sampere Muxí.

DEFUNCIÓ - Funeral
Santa Magdalena de L’Astor: Dissabte 26
d’octubre vam pregar per l’etern descans de
MARGARITA VILAPLANA TURULL, de 97
anys d’edat.
Que en pau descansi.

COL·LECTES I DONATIUS
Calaf: Domund 354,50€ / Col·lectes 158,40€/
Caixetes Sagrada Família 22,09€
Mirambell: Col·lectes 29,05€
Sant Martí: Domund 30,24€ /
Col·lectes 94,92€
Pujalt: Col·lectes 111,53€ / Domund 159,20€

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“La Paraula de Déu és vida”
Als locals parroquials de Santa Maria:
-c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA de 8 a
9 del vespre

Dimarts dia 5 de novembre:
“Les dones a les primeres
comúnitats cristianes”
A càrrec de Neus Forcano,
Diplomada en ciències religioses.

SÍNODE: Caminar junts en aquest món
buscant nous camins per anunciar-hi la Bona
Nova de Jesús.
DIUMENGE 24 de novembre
Per totes les parròquies de l’Alta Segarra
Programa del diumenge 24 de novembre:
A les 10 del matí, trobada a la parròquia de
Calaf. Explicació del Sínode.
A 2/4 de 12: Missa.
Després de missa una altra aportació i petit
refrigeri.

Està anunciat el Gran
Recapte
d’aliments
pels dies 23 i 24 de
novembre. L’any passat la campanya va ser un
èxit de col·laboració, 2.100 quilos aproximadament i també amb una bona quantitat de
voluntaris, 26 en total.
Aquest any encara
hauríem de ser més.

Per això llancem la proposta de fer-se voluntari
pel Gran Recapte.
LA TASCA de voluntari, principalment, és estar
a les entrades de les botigues d’aliments
durant unes hores convidant a col·laborar a les
persones que entren a fer les seves compres;
col·locar en capses els aliments recollits.
També fa falta qui disposi de vehicle per anar
recollint les capses d’aliments a les botigues.
Encara més, qui vulgui estar al local de Caritas
classificant els aliments recollits i col·locar-los
al lloc escaient.
PER APUNTAR-SE de voluntari: Al despatx
parroquial com al local de Caritas; caldrà
omplir una fitxa amb dades personals per així
comunicar-ho a Bancs dels Aliments on poden
respondre
de
possibles
incidències
imprevistes. Apuntar-se aviat agilitza la tasca
dels organitzadors.
Hi ha qui pot inscriure’s directament a Banc
dels Aliments a través de la veb
granrecapte.com.
Caritas parroquial de Calaf està associada a
Bancs dels Aliments de manera que quant
tenim carència d’algun producte, ens el
proporcionen puntualment.
Gràcies per endavant!

