30 d’agost del 2020
Diumenge XXII durant l’any - A

HORARI Despatx Parroquial:
Divendres de 4 a 7 tarda.
Dissabte, de 10.30 a 1
C. St. Jaume, 3 - Tel. 93 869 85 40
parroquiacalaf@bisbatvic.org
www.parroquiescalaf.com

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Gràcies, Senyor, per la Paraula que ens
adreces a través del teu Fill, dels profetes i
dels apòstols. Gràcies, perquè també ens
parles en els sagraments, la pregària i la
comunitat eclesial.
De vegades no ens agrada el que ens dius,
perquè remou les nostres consciències.
Preferiríem un missatge endolcit que ens
estalviés el patiment.
En el fons pensem que com a cristians “això
no ens pot passar”. Una temptació que ens
vol fer creure que som diferents dels altres i
ens allunya del teu camí.
En canvi, Tu ens ensenyes a acceptar la
voluntat de Déu, encara que no l’entenguem,
a confiar-hi, perquè serà el millor per a
nosaltres.
Et demanem perdó per l’orgull que ens fa pensar que t’equivoques, i creure’ns més
savis que no pas Tu.
Que el teu Esperit Sant ens ajudi a reconèixer que és bo, agradable, perfecte als teus
ulls, i ens doni forces per acomplir-ho. .(Missa Cada Dia)

CELEBRACIONS
5 de setembre (dissabte)
8: CALAF
6 de setembre (diumenge)
10: AGUILAR - Festa
2/4 de 12: CALAF - Festa
1: PUJALT

FUNERALS
- Calaf: El dia 28 de setembre vam
pregar per SEBASTIÀ RAICH
BOLADERAS, que morí el dia 10 de
maig, a l’edat de 91 anys.
Descansi en pau!

INTENCIONS MISSES
Calaf: Dimarts 1: Ramon Sala Coy
Divendres 4: Maria Torrecillas
Dissabte 5: Antonio Sánchez Sánchez
i Maribel Sánchez Blanes
Diumenge 6: Francisco Gasó
Casulleras. Lídia Caellas Sobiranas.
Aguilar 6: Maria Lourdes Muns Abadal.
Eulàlia Duocastella Pla. Honori Pla
Alloza.

COL·LECTES-Aportacions
CALAF: Capelleta Sda. Família 35,00€
Donatiu per obres 100,00€
Aguilar: Col·lectes 173,94€
Castellar: Col·lectes 60,70€
Les Parròquies seguim treballant per tothom. Ens
hi ajudes? Per a Caritas: Caixabank
ES14 2100 0110 7102 0024 6488
Pel manteniment de les parròquies:
Caixabank ES34 2100 0110 7102 0012 5557
BBVA ES17 0182 3566 3802 0174 7719
També entrant a www.parroquies.bisbatvic.org, omplir
el formulari. Gràcies.

PROGRAMACIÓ:
•

Diumenge 6: a les 10, missa a AGUILAR
amb motiu de la festa major.

•

Diumenge 6, Celebració de la missa,
festa major de Calaf, a 2/4 de 12.

•

Dilluns 7, a les 12, missa pels difunts de
la parròquia, amb intenció especial pels
difunts que moriren en temps de
confinament.

•

Dissabte 12 de setembre: a les 8 del
vespre: El Sr. Bisbe, durant la celebració
de la missa, administrarà el sagrament de
la CONFIRMACIÓ a 4 joves de les
nostres comunitats.

•

Diumenge 13: a les 10, Missa a CONILL
amb motiu de la Festa Major.

•

Diumenge 13: a 2/4 de 12, Comunions a
Calaf.

• Diumenge 27 de setembre:
Solemne presa de posició del nou
rector de Calaf i parròquies veïnes,
de Mn. Enric Garcia com a rector i
de Mn. Esteve Habimana com a
vicari. Aquesta cerimònia la
presidirà el Sr. Bisbe Romà. En
aquesta missa hi són convidats tots
els feligresos de les parròquies de
Sant Andreu d’Aguilar i Sant Miquel
de Castella, Sant Jaume de Calaf,
Santa Fe de Calonge de Segarra,
Sant Vicenç de Conill, Sant Jaume
de la Guàrdia Pilosa, Sant Pere de
Mirambell, Sant Andreu de Pujalt,
Santa Maria de Segur, Sant Martí
Sesgueioles i Sant Pere de l’Arç.
Aquesta missa a Calaf, per aquest
diumenge 27 de setembre, serà
única per a totes les parròquies
esmentades.

GRÀCIES, PERE CASALDÀLIGA. Profeta de l’esperança (II)
El bisbe claretià Pere Casaldàliga ha deixat una extensa
bibliografia, a base de cartes, poemes, pregàries i dietaris que
desgranen el seu pensament social i eclesial. Avui una altra petita
mostra.
Identificació amb l’Església. Totes les meves rebel·lies i llibertats
han estat fruit de la meva identificació amb l’Església. M’ha fet mal,
me’n fa, perquè l’estimo. Perquè l’estimo, la vull diferent. Puc
criticar-la i fins i tot violentar-la, perquè és també meva.
Lideratge. “Potser estic descobrint millor la meva missió d’escolta i diàleg, d’estímul i companyia.
Estar una mica, sempre, amb tothom i a tot arreu. Donant suport sense manar. Assumint sense
imposar”.
Lluitar sense odi. “Cal lluitar sense odi, estimar l’enemic, fer la guerra en Pau, diu el Senyor. Les
ires, les armes fins i tot, la sang, les repressions i agressions d’aquests dies, ens criden a una
més gran comprensió, a una caritat-malgrat-tot, a la Pau de Crist, al capdavall”.

