6 i 13 d’agost del 2017
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Diumenge XVIII i XIX – any 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
Salm responsorial 96,1-2.5-6.9
El Senyor és rei. La terra
ho celebra, /se n'alegren
totes les illes.
Foscor
i
nuvolades
vetllen entorn d’ell,
justícia i raó sostenen el
seu tron.
R. El Senyor és rei,
l'Altíssim sobre la
terra.
Es fonen com cera les
muntanyes / davant del
Senyor de tota la terra.
El cel proclama la seva
justícia, / i tots els pobles
contemplen
la
seva
glòria. R.

Muntanya del Tabor

Perquè vós sou el Senyor,
l'Altíssim sobre tota la terra,
i excels per damunt de tots els déus. R.

19 d’agost (dissabte)
8 del vespre: CALAF

CELEBRACIONS
12 d’agost (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF
13 d’agost (diumenge)
10: SANT MARTÍ
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
14 d’agost (dilluns)
8 del vespre: CALAF
15 d’agost (dimarts)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

20 d’agost (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
2/4 d’1: SANT MARTÍ
2/4 d’1: PUJALT

Sant Martí Sesgueioles
Aquest diumenge 13, la
missa serà a les 10 del matí

LA SETMANA VINENT NO HI HAURÀ
FULL PARROQUIAL

INTENCIONS de MISSES
Calaf:
Dimarts 8: Acció de gràcies a la Verge Maria.
Dimecres 9: Acció de gràcies a la Verge Maria.
Dijous 10: Acció de gràcies a St. Joan.
Dissabte 12: Famílies Cribillers i Riera. Família
Bonet Forcades. Joan Casellas Junyent (S.F).
M. Lluïsa Puig Castellà.
Diumenge 13: José Miguel Echaurren Garriga.
Isidre Bonastre Lladó.
Conill 13: Família Carulla Badal.
Pujalt 13: Família Casanovas.
Calaf:
Dimarts 15: Maria Vila Prat.
Dimecres 16: Teresita Queralt.
Divendres 18: Josep Raurich Castellà.
Dissabte 19: Josep Closa i Maria Calderer.
Família Mestres Ballús. Joan Casellas Junyent.
Diumenge 20: Martí Selva Gassó.
Aguilar 20: Josep Soler Galobart.
Conill 20: Família Carulla Badal.

DEFUNCION - Funeral

Vam pregar per l’etern descans de:
Sant Martí: El dia 27 de juliol per ROSA
SOLÉ FRANQUESA, de 87 anys d’edat.
Descansi en pau!

BAPTISME
Calaf: El dissabte 29 de juliol, va rebre el
baptisme la nena JÚLIA ESCURÍN
MESTRES. Enhorabona!

COL·LECTES i donatius

CALAF: Col·lectes 412,50 €
Donatiu celebració 50,00 €
DUSFORT (Mirambell): Donatiu 50.00 €

Molta calor!!!!.

RAIMON,
una vida cercant a déu
Raimon s’ha acomiadat com a cantant amb la
seva primera cançó, “Al vent”. El poema mostra
que el cantant Raimon està al llarg de la seva
vida “buscant déu”, “déu” escrit en minúscula…
Hi ha diverses experiències humanes de “Déu”,
de “déu”, del no res.
Raimón canta: “I tots, tots plens de nit, buscant
la llum, buscant la pau, buscant a déu, al vent
del món”.
Llegim opinions sobre aquesta recerca de Déu,
déu…
1/ O.D. “La vida d’aquest cantautor
Raimon és una recerca de déu, de déu en
minúscula però de déu. Hi ha homes i dones,
creients o no, que busquen a Déu o a déu. El
busquen tota la seva vida. Aquesta recerca és
profundament humana perquè forma part de la
condició humana. L’experiència demostra que
és una recerca que es dóna arreu i en tots els
temps. Déu o déu pot ser una resposta als
interrogants de l’existència. Déu o déu també és
un interrogant. Creure, cercar, preguntar, dubtar
són elements compatibles que configuren una
manera de viure. Crec perquè dubto, i dubto
perquè crec”.
2/ Quim Monzó (escriptor): “Sóc
clarament ateu”.
3/ Francesc Argullol (filòsof): “Malgrat no
ser cristià tinc feblesa per la figura de Crist.
M’agrada el seu misteri, el seu deliri, el seu odi
a la hipocresia, la seva capacitat de sorprendre”.
4/ Ngugi wa Thiong’o (candidat al premi
Nobel de Literatura): “La vida humana aspira a
l’espiritualitat, però les religions amb els seus
rituals se n’allunyen”.
5/ Jean Jacques Pérennés (arqueòleg
bíblic): “Només és violent qui no està segur del
que és. Quan la teva identitat i la teva fe són
fermes, no tens por i, per tant, no tens
necessitat d’agredir ni prohibir res a ningú”.
6/ Pere Casaldàliga (bisbe): “No es creu
de cop i volta. Es va creient. Creure és activar la
consciència de ser acollit per Déu, i anar-lo
acollint amb admirada gratuïtat. Acollir-lo a Ell
en els germans dia a dia en el servei exigent.
Sense més compensació que Ell mateix”.
7/ Jaume Camprodon (1926/2016,
bisbe): “El Senyor es fa present enmig del dolor
i a través de tantes persones que malden fer
costat i cobrir les necessitats dels altres a costa
d’elles mateixes. Déu és entre els crucificats i
entre els altruistes d’avui. No el busqueu en el
cercle dels aposentats i les parafernàlies,
encara que es vesteixin de religiositat”.
Extret de “Foc Nou”

