7 de maig del 2017

-

IV DIUMENGE DE PASQUA – 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 L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Com l’ovella que només sap belar,
tampoc jo no sé el que necessito de debò
i em conformo amb succedanis
o em deixo enredar per falses promeses.
Necessito alegria i persegueixo plaer,
necessito felicitat i persegueixo benestar,
necessito pau i persegueixo tranquil·litat,
necessito projecte i sentit i persegueixo l’èxit.
Vull restar prop de tu, Senyor,
i de les ovelles del teu ramat,
per tal de familiaritzar-me amb la teva veu
i seguir-te cap als prats saborosos.
Hi ha moltes altres veus diferents de la teva,
i algunes em resulten ben seductores.
No em vull tancar a res del que hi ha de bo:
en totes hi pot haver un ressò de la teva veu.
Però no vull caure en cap parany
per excés d’ingenuïtat.
Que no em faltin mai el sentit comú
i el sentit de la fe que,
en comunió amb la resta del ramat,
em mantindran sempre unit a tu.

VIURE GUIATS PEL
SENYOR:
GARANTIA DE FELICITAT!

(Missa de Cada Dia).

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

13 de maig (dissabte)
8 del vespre: CALAF

Dijous 11: Josep Solà i Anna Suárez.
Acció de gràcies a Sant Jordi.
Dissabte 13: Famílies Cribillers i Riera.
Delfí Torradas i Mercè Freixas.
Diumenge 14: Josep Prat Duocastella.
Félix Calvo Sáiz.

14 de maig (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: AGUILAR
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

COL·LECTES i donatius
CALAF: CALAF: Col·lecta 248,00€
Llantions i donatius (net) 457,30€.
SANT MARTÍ: Col·lectes 174,24€
PUJALT: Col·lectes 305,00€
Seminari 182,00€

Conill 14: Isidro Colom Prat,
Maria Solé Casanovas i família.
Sant Martí 14: Gheorghe Martisca.

AGUILAR
Diumenge vinent, 14 de maig, amb motiu de
la festa del panet, celebrarem la missa a la
capella de Sant Miquel a la 1 del migdia. La
celebrarem dins la capella i així estarem a
aixopluc en cas de pluja o massa calor.

PEREGRINACIÓ A LURDES
Com cada any “l‘Hospitalitat de la Mare de
Déu de Lurdes” organitza la peregrinació
amb malalts a Lurdes.
Dies: del 17 al 21 de juny
Alguns anys hi ha anat gent de la nostra
parròquia. Les inscripcions s’han de fer a:
Carrer Sobrerroca, 22 baixos
Tl 608963584 - 608791900
IGUALADA
De dilluns a divendres les tardes de 5
a 8. Els dissabtes matí de 10 a 12.
Els preus són diferents pels peregrins, pels
camillers o infermers o pels malalts, que
tenen descompte.

CONFIRMACIONS
Dissabte passat, 30 d’abril, el nostre Bisbe
de Vic confirmà aquests 15 joves que
seguiren la catequesi parroquial a Calaf
durant dos cursos.
Que l’Esperit Sant els ompli la vida i sigui
veritables testimonis de vida humana i
cristiana.
Alba Planell Coll (Rubió) - Arnau Molina
Olvera - Bernat Busquet Martín Cristina Esteban Carricondo - Eva
Marquillas Ribalta (Pujalt) - Ivet Selva
Viñals - Jordi Prat Viñas - Jordi Gumà
Casanovas (Segur) - Júlia Roig Fortó Laura Lloret Valentines (Sant Martí)
Maria Prat Viñas - Marta Pallarès Codina
Mieria Grané Santacatalina (La Molsosa)
Nereida Invernón Puerta - Pol Serra
Lladó (Aguilar)

Gràcies, catequistes, nois i noies que vau rebre el do de l’Esperit.
Gràcies a totes les comunitats parroquials unides a Calaf per la vostra
presència. Que aquests somrius juvenils ens l’encomanin a tots!

