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DIUMENGE XXVI de l’any litúrgic

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
Les teves paraules, Senyor, sempre són
paraules de vida. sovint, hi trobem
consol i confort per afrontar les
adversitats. Altres vegades, com passa
avui, la teva veu és profètica, de
denúncia contra la injustícia, de combat
contra el mal.
No són paraules políticament correctes,
poden ferir sensibilitats. Tant de bo! Hi
ha consciències que necessiten ser
sacsejades. Hi ha massa injustícia, massa
desigualtat, massa corrupció, massa egoisme
en el món perquè puguem pensar que tu no
tens res a denunciar, que només has vingut a
dir coses amables.
La teva paraula és penetrant com una espasa
de doble tall. Si us plau, no passis de llarg
sense treure a la llum els meus pecats, les
meves incoherències, les meves falsedats.
Només tu pots ferir i curar la ferida.
Missa de cada dia.

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
6 d’octubre (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF
7 d’ octubre (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: CALONGE, festa

Dimarts 2: Gabriel Miquel Lladó.
Dijous 4: Francisco Gassó Casulleras. Mercè
Casanovas Junyent.
Dissabte 6: Família Forn Mas. Simón Closa
Calderer.
Diumenge 7: Maria Jesús Ribalta Castelló (5è.
Aniv). Rosario Perramon Capdevila. Maria
Domingo Cos. Domingo Monfort Roca.
Calonge de Segarra 7: Família Moncunill
Raïch. Família Fitó Besora. Miquel Nadal i
família. Carme Esquius Oliva. Josep
Montaner Domènech.
Aguilar 7: Preguem per la Pau al Món.
Conill 7: Agustí Creus Esquius.

CATEQUESI, inscripcions
Aquesta setmana:
Aquest dilluns, 1 d’octubre, comença el grup
de segon de catequesi d’infants.
Divendres 5, els de segon de joves confirmació.
Els que comencen a primer anys d’infants i
primer de joves confirmació, encara sou a
temps a inscriure’s. Però es va acabant el
termini.

BAPTISMES
Han rebut el sagrament del baptisme:
SEGUR: El dia 22 de setembre, la nena BLANCA
MARTÍNEZ REQUESENS.
AGUILAR: El dia 22 de setembre, la nena
MARINA PLANAS PERALES.
Enhorabona!!

COL·LECTES i donatius
Pujalt: Col·lectes 263,60€
Aguilar: Celebració 50,00€
Calaf: 214.30

TROBADA DE LES PARRÒQUIES DE
L’ALTA SEGARRA
12 D’OCTUBRE viatge a OSONA
Sortida:
- A ¾ de 9 del matí, d’Els Prats de Rei i si hi
ha un grup, també de Sant Martí a ¾ de 9.
- 9, davant el Casal de Calaf.
- Visita Monestir de Sant Pere de Casserres (hi
ha bar i lavabos a l’entrada)
- A 2/4 d’una, missa a l’església de Tavèrnoles.
- A les 2, dinar al Seminari de Vic.
- A la tarda, visita lliure a Vic.
- A les 6, concert a la Catedral.
- A 2/4 de 9, arribada a Calaf.
- PREUS, tot comprès (viatge, visites guiades i
dinar i entrada al concert), 45’00 €. Si no
s’assisteix al concert, són 35 €

APUNTEU-VOS COM MÉS AVIAT
MILLOR a les hores de despatx
parroquial. Dia límit per a la
inscripció: el matí del dissabte 6
d’octubre.

VAL MÉS BEN ACOMPANYAT QUE SOL
Jesús, pel poder del Senyor, guaria els malalts. Llavors
es presentaren uns homes que duien en una llitera un
paralític, i buscaven d'entrar-lo i posar-lo davant d'ell.
(LC 5,1718)

Actualment i en la nostra societat, cada vegada
més la persona és el seu currículum (els títols).
La pantalla ha substituït l'entrevista: mirar-se
als ulls! I lògicament com més abundant és el
currículum més persona, més vàlua, més
categoria sembla ser i tenir la persona.
Sortosament, la persona és quelcom més que els
seus títols, experiències, coneixements...
El currículum es pot inflar, ampliar... (ho veiem
amb els polítics), però tard o d’hora es
descobreix la veritat.
Hi ha persones que, de manera altruista i ben
compromesa s’han preparat per atendre una
persona malalta a casa, qui s’ha desviscut per a
ser un professional en l’educació esmerçant
hores i hores atenent alumnes i pares, hi ha qui
no abandona el seu fill o filla que ha caigut en el
món de la droga perquè
s’han preparat, llegit,
consultat i s’han
deixat
aconsellar.
Així podríem anar
posant exemples de
persones que sense
màsters ni doctorats ni
premis estan fent una tasca
extraordinària i en alguns cassos millor que
alguns professionals.
A Jesús la gent se li presentava sovint amb els
seus títols per tal de fer-se valer: "som fills
d'Abraham", "hem menjat i begut amb tu";
"nosaltres som complidors de la Llei"; "¿qui és el
primer?"... I currículum esmentades és tan
senzill com el de Jesús: "fill del fuster".
Cal el saber i el poder de qui està preparat, però
només l'actuació des de la mirada del cor farà
realment útil i eficaç aquest saber i poder. No
tots tenim solucions, però tots podem
acompanyar els pobres, que en tenen. I per això
no calen grans sabers, sinó proximitat i
estimació.
(Tot llegint “Els pobres salvaran el món”)

