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

6 de setembre del 2020
Diumenge XXIII durant l’any - A

PREGUEM AMB
L’EVANGELI DEL
DIUMENGE

Si puc
Si avui puc fer alguna cosa,
si puc realitzar algun servei,
si puc dir una cosa ben dita,
digues-me com fer-ho, Senyor.
Si puc arreglar una fallada humana,
si puc donar forces al meu proïsme,
si puc alegrar-lo amb el meu cant,
digues-me com fer-ho, Senyor.
Si puc ajudar a un necesitat,
si puc alleujar alguna càrrega,
si puc irradiar més alegria,
digues-me com fer-ho, Senyor
Grevnille Kleiser

CELEBRACIONS

COMUNIONS:
El diumenge passat 30 d’agost i el diumenge
13 de setembre hauran participat per primera
vegada de la taula de l’eucaristia els infants:
El dia 30 d’agost del 2020:
Adrian Rafael Fernández Romero. Aitana
Busquet Rabadan. Berta Almonacid
Cardona. Biel Alonso Martín. Jordi Lara
Chuquizuta. Oriol Frías Font. Oriol Pérez
Colom
El dia 13 de setembre:
David Hernan Cots. Joan Rial Viladrich.
Jorgina Miquel Navas.
Aquest any per circumstàncies sanitàries
s’han celebrat aquestes celebracions en
un moment que no sembla tant adequat.
Agraïm l’esforç i delicadesa dels pares i
catequistes per a preparar-los i també els
infants per la maduresa amb que
afronten aquestes circumstàncies.
Donem-ne gràcies a Déu.

PROGRAMACIÓ:
•

7 de setembre (dilluns)
12: CALAF, en memòria dels nostres
difunts, especialment pels que van morir
en temps de confinament
12 de setembre (dissabte)
8: CALAF (Confirmacions)

•

13 de setembre (diumenge)
10: CONILL - Festa
2/4 de 12: CALAF1: SANT MARTÍ

•

INTENCIONS MISSES
Calaf: Dimarts 8: Montserrat Forner.
Miquel Garcia i Roser Torra (Capelleta
Sda. Família)
Divendres 11: Família Sáiz Chacón.
Dissabte 12: Família Forn Mas

•

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.. Aquesta missa a Calaf,
per aquest diumenge 27 de
setembre, serà única per a totes les
parròquies esmentades.

GRÀCIES, PERDÓ i A REVEURE
Fa 13 anys que se’n va encomanar exercir el meu ministeri sacerdotal en aquestes parròquies de
l’Alta Segarra, com a successor de l’entranyable Mn. Pere Fradera (En Sandàlies). Amb tot l’agraïment a
Déu i a tots els habitants d’aquests pobles, és hora de dir a reveure. No és el moment de passar balanç, és
un moment per donar les gràcies pel camí que hem fet junts i no acabaria la llista de gratituds tant
personals com comunitàries.
Permeteu-me només d’anomenar els llocs on he presidit l’eucaristia, a més d’altres llocs de
l’arxiprestat Anoia-Segarra, durant el meu humil servei sacerdotal. Al sector llevant: A Sant Esteve de Castellar
(Aguilar), cementiri de Castellar, Santa Margarita de la casa del Vendrell, la capella de Sant Miquel d’Aguilar i a la
parroquial de Sant Andreu d’Aguilar, encara, ocasionalment a Sant Jaume de Salem. Al sector Nord: Sant Miquel
d’Aleny, parroquial de Sant Pere de l’Arç, parroquial de Santa Fe de Calonge de Segarra, El Soler, Santa Maria
d’Enfesta, Santa Maria de Dusfort i Sant Pere de Mirambell. Al Sector ponent: parroquial de Sant Vicenç de Conill,
parroquial de Sant Andreu de Pujalt i a l’entranyable capella de la Puríssima. Sector est: parroquial de Sant Jaume de
la Guàrdia Pilosa, Parròquia de Santa Maria de Segur i al seu santuari, de la petita però guapa, Mare de Déu de Puig
de Ram, les sufragànies de Santa Magdalena de l’Astor i Sant Joan de Vilamajor. Més al centre: a la comunitat
acollidora de germans de La Salle (Pereres), la parroquial de Sant Martí Sesgueioles, a la capella de la Mare de Déu
del Roser. No he celebrat mai a la capella de Sant Valentí, perquè ho fa amb tota solemnitat i devoció Mns. Valentí
Miserachs (el molt estimat, fidel i ocasional vicari). Encara més al centre: L’ermita de Sant Sebastià, al cementiri de
Calaf i finalment a la molt considerada església col·legiata i parroquial de Sant Jaume de Calaf, sempre protegida i
advocada Santa Calamanda. Amén

Aquestes celebracions eucarístiques han estat sempre acompanyades, preparades i participades
per nombrosa concurrència, cosa que li dona ple sentit a l’eucaristia. En aquests llocs hem celebrat festes
patronals, baptismes, comunions, matrimonis, altres moments festius, però també em compartit el dolor
dels que ens deixaven i altres moments de súplica en circumstàncies prou difícils. A tots us porto al cor i
presents en les meves pregàries.
Aquesta etapa a l’Alta Segarra ha estat un gran do i una gràcia de Déu per poder compartir amb
vosaltres moments de la vostra vida amb il·lusions, lluites, sofrences i esperances. Amb col·laboradors
incansables, abnegades i fidels que m’han sorprès i edificat. M’he sentit sempre acollit, estimat i respectat
tant pels habitants d’aquests pobles com per totes les autoritats civils (ajuntaments), institucions i tantes
entitats escampades per aquesta zona. Vam celebrar el Mil·lenari de Calaf amb molta participació i amb to
cultural. També hem impulsat, de forma progressiva, la gestió de Caritas i solidaritat amb els més febles.
Tots hi hem participat amb generositat.
Però soc conscient que, malgrat he rebut tant de
tots vosaltres, demano perdó pel molt que deixat de fer,
pels errors, equivocacions, per falta de sensibilitat en
escoltar les persones. Perdó pel meu individualisme i per
deixar-me portar pel mal caràcter. Em sap greu no haver
estat atent als qui més necessitàveu. Les limitacions, si es
valoren, fan créixer i avançar, altrament perds
l’esperança. Però sap greu fer-ho pagar als altres.
Repeteixo, us estimo a tothom i de veritat.
Les parròquies continuen perquè els feligresos
sou les pedres vives que formeu les comunitats, els
sacerdots passem. Va bé un canvi de ritme, de criteris i
lideratge. Per això seran ben rebuts els nous responsable
de la pastoral parroquial, Mn. Enric Garcia com a rector i
Mn. Esteve Habimana. Segur que aportaran noves idees,
nou estil i joventut. Estimem-los.
En complir 75 anys, i en compliment del que
prescriu el Dret Canònic, vaig presentar el meu càrrec a disposició del Sr. Bisbe. Ell considerà oportú que
fes un canvi en la vida pastoral i sacerdotal. Continua al servei total de l’Església, però sense càrrecs o
compromisos burocràtics. El meu lloc de residència serà al Santuari de Rocaprevera de Torelló i
col·laborador a les dues parròquies d’aquesta població. El meu contacte personal és el mateix:
joansanglas@gmail.com i el tel. 606078125. Si veniu per allà, considereu-vos com a casa, sereu molt ben
rebuts. Moltíssimes gràcies. Dic aquestes paraules tota la recança, però, endavant!.
Mn. Joan Sanglas i Banús

