4 de desembre 2016

-

DIUMENGE II d’Advent - A

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 EL SALM del diumenge

COMENTARI:

Salm responsorial 71,1-2.7-8.12-13.17
Déu meu, doneu al rei el vostre dret,
doneu al príncep la vostra rectitud.
Que governi amb justícia el vostre poble,
que sigui recte amb els humils.
R. Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.
Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys abundi la pau.
Que domini d'un mar a l'altre,
des del Gran Riu fins a l'extrem del país. R.
Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.
S'apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarà de la mort. R.
Que es perpetuï el seu nom,
i duri com el sol.
Que les famílies del país, per beneir-se,
es valguin del seu nom;
que se'n valguin tots els pobles de la terra
per augurar-se la felicitat. R.

+ Aquesta súplica en favor del rei
va ser composta probablement per
al dia de la seva entronització.
+ S’hi descriu, amb imatges molt
expressives, la funció vital del rei en
el si de la comunitat: la nació no
podia tenir benestar i prosperitat si
el rei no assegurava l'ordre social
mitjançant un govern just.
Aquest salm en la seva totalitat té a
veure amb Jesús, amic i protector
dels pobres, defensor dels
desgraciats, vencedor del mal. No hi
ha cap altre rei com ell. Només
aquell regne, el seu, el regne de
l'amor sense fronteres, és etern!
"Aquesta oració pel rei", aquesta
"oració pel regne de Jesús", cal
refer-la, donar-li vida avui.
Nosaltres tenim aquesta missió. No
podem esperar passivament: hem de
treballar-hi. I cada un de nosaltres
ho pot fer, per modesta que sigui la
seva situació.

CELEBRACIONS
7 de desembre
(Dimecres)
8 vespre: CALAF
8 de desembre (Dijous)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
10 de desembre
(Dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF

11 de desembre (Diumenge)
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Amb Maria, diguem:
Canteu a Déu un
càntic nou, perquè ell
ha fet meravelles!!

INTENCIONS MISSES
Dilluns 5: Josep Riu Lena (24è. Aniv).
Serafina Gilibets Raurich. Josep Gilibets
Solé. Miquel Nadal i família.
Dimarts 6: Salvador Isart. Josep Jordana
Sibila.
Dimecres 7: Família Caellas Junyent.
Família Irizar Sologaistoa. Francisco
Gassó Casulleras. Ramon Gassó i Teresa
Casulleras. Conxita Gassó Casulleras.
Dijous 8: Carme Colom i Miquel
Duocastella. Conxita Moreno Morellón.
Dissabte 10: Família Cribillers Riera.
Luís Torrijos Torrijos.
Diumenge 11: Lluïsa Gilibets Raurich.
Família Graells Prat.
Conill 8: Ascensi Reig Camps.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 175,72€
CALONGE: Col·lecta 218,28€

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
CALAF: El dia 25 de novembre per
BÀRBARA AYNÉS DAVINS, de 87 anys
d’edat.
El dia 1 de desembre per MARIA ESTANY
ALBAREDA, de 70 anys d’edat.
CALONGE DE SEGARRA: El dia 27 de
novembre per CARME ESQUIUS OLIVA, de
104 anys d’edat
Que en pau descansin.

CARRETÓ SOLIDARI
– Gran Recapte
Amb motiu del recapte d’aliments dels dies
25 i 26 de novembre, entre Calaf i Sant Martí
Sesgueioles, s’han recollit uns 1.300 quilos
d’aliments. Primer de tot, moltes gràcies a
tothom; també, gràcies als comerços que han
fet la recollida.
Una nova situació que es dóna al nostre
poble i que cal atendre-la amb tot l’amor
possible, és l’arribada de persones que han
quedat sense sostre a les grans ciutats o que

no podien pagar els lloguers que els
demanen. Són gent relativament grans, sense
possibilitat de trobar una feina escaient,
sovint persones amb malalties cròniques i
sempre amb cobraments mínims i alguns
sense cap mena de pensió.
És una realitat nova al nostra poble. No
podem fer el sort i mirar d’acollir-los amb
respecte i ajudar-los amb el que puguem.
Aquesta acollida no sols la fa Caritas sinó
també els serveis socials municipals.

PUBLICACIONS

Podem disposar de publicacions que ens
ajuden a informar-nos i a formar-nos a través
de publicacions senzilles i renovades:
1/ MISSA DE CADA DIA, (Editorial Claret)
és un llibret mensual on hi ha els textos de la
missa de cada dia amb uns comentaris ben
adients.
De moment hi ha 16 subscriptors. Si hi ha
algú interessat a rebre-la, ho podeu
comunicar al despatx parroquial o al mateix
mossèn. El preu subscripció anual és de
25,00€. Aquesta publicació és millor fer-la
en grup perquè surti més econòmic.
2/ PARAULA i VIDA, (editorial Claret) en
aquest llibret hi podem trobar l’evangeli de
cada dia amb un breu comentari. Aquest any
vinent, 2017, els comentaris són del papa
Francesc. Són aportacions recollides de les
seves homilies a les misses que celebra a
Santa Marta o a altres llocs. Els comentaris
d’aquest llibret solen ser molt ben fets i
breus. El preu és de 4,00 €. També el poden
demanar-la qualsevol llibreria.
3/ Els que domineu l’internet podeu trobar
moltes possibilitats i de totes les tendències.
Per les lectures:
http://lecturesdelamissa.blogspot.com/
allà es troben enllaços per comentaris de les
lectures.
http://evangeli.net/evangeli
També Catalunya Cristiana, però per a llegirla completa s’ha de ser subscriptor on line.
http://www.catalunyacristiana.cat/
Per a notícies relacionades amb l’església
catalana: http://www.catalunyareligio.cat/
I altres...

