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Diumenge de II de Nadal 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 L’EVANGELI DEL DIUMENGE
NO VEIEM TOT EL QUE HI HA AL NOSTRE ENTORN
A la porta dels temples i places
veiem el pobre, però no parem a
conèixer les causes que li han
portat a la seva pobresa.
Al carrer veiem cada dia a més
persones demanant, però no
sempre veiem que són germanes
que ens necessiten.
Al costat nostre veiem nens que es
barallen, però no veiem a les
persones adultes que arribaran a
ser.
Moltes persones han de cuidar ancians, però no veiem a les persones joves que un
dia ens van cuidar.
En moltes concentracions veiem poques persones, però no sempre sabem els
motius que tenen i que segurament un dia ens afavoriran.
En els temples veiem cada vegada més bancs buits, les poques persones no passem
del compliment i no vivim la «taula comuna» del pa i la paraula compartits que un
dia arribarà a generar fraternitat i solidaritat en la vida.

I és que, no tot ho sabem, ni ho entenem.
INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
11 de gener (dissabte)
1: ENFESTA
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF
12 de gener (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Dilluns 6: Conxita Moreno Morellón.
Francisco Armengol i Rosa Calvet.
Francisco Gassó Casulleras.
Dimarts 7: Mn. Josep Sabaté.
Dissabte 11: M. Àngels Pujol Bacardit.
Aguilar 6: Mn. Josep Sabaté.
Conill 12: Maria Colom Prat i Ramon
Guilella Gilibets.
Pujalt 12: Alba Soler Alsina.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta Caritas, 309,10.Caixetes Full 71,00.Subscripció Full 25,00.Caixetes llantions 187,10.Col·lectes 750,81.Capelleta Sda. Família 107,00.Donatiu restauració vitralls 1.000,00.-

SUBSCRIPCIONS i DONATIUS al
FULL Diocesà i Parroquial. Estem
a comencem any i cal anar
ajustant comptes. Sabent que és
un preu ben ajustat, deixem-ho a
25,00 € per any. Gràcies.

Sant Martí: Col·lecta Caritas 35,22.Col·lectes 74,66.Aguilar: Col·lectes 330,53.Col·lectes Castellar 59,95.Domund 41,50.Germanor 31,30.Col·lecta Caritas 41,61.Conill: Col·lecta Caritas 167,00.Subscripcions al Full 200,00.Col·lectes 158,25.-

Calaf
Aguilar
St. Martí
Calonge
Segur
Pujalt
Conill
Mirambell
Castellar
Arç
TOTALS

Baptis
-mes
2
1
1
2
1
6

Confirma
-cions
13
13

MatriMonis
1
1
1
3

Exèquies
27
1
5
3
1
3
3
1
44

LA CURA DE LA NOSTRA CASA COMUNA (ECOLOGIA – 2)
(Resum de l’encíclica “Lloat sigueu” del papa Francesc)
-La humanitat és cridada a prendre consciència de la necessitat de realitzar canvis d’estils de
vida, de producció i de consum, per a combatre aquest escalfament o, almenys, les causes
humanes que el produeixen o accentuen. (23)
-Si l’actual tendència continua, aquest segle podria ser testimoni de canvis climàtics inaudits i
d’una destrucció sense precedents dels ecosistemes, amb greus conseqüències per a tots
nosaltres. El creixement del nivell del mar, per exemple, pot crear situacions d’extrema
gravetat. (24)
-És tràgic l’augment dels migrants fugint de la misèria
empitjorada per la degradació ambiental, que no són
reconeguts com a refugiats en les convencions
internacionals i porten el pes de les seves vides
abandonades sense cap protecció normativa.
Lamentablement, hi ha una general indiferència davant
aquestes tragèdies. (25)
-Molts d’aquells qui tenen més recursos i poder econòmic
o polític semblen concentrar-se sobretot a emmascarar
els problemes i a amagar els símptomes, mirant només
de reduir alguns impactes negatius del canvi climàtic. (26)
-L'accés a l’aigua potable i segura és un dret humà bàsic, fonamental i universal, perquè
determina la sobrevivència de les persones, i per tant és condició per a l’exercici dels altres
drets humans. Aquest món té un greu deute social amb els pobres que no tenen accés a
l’aigua potable. (30)

