7 i 14 de juliol del 2019

- Diumenge de XIV i XV durant l’any C

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
Senyor, Vós ens heu salvat a la creu. Del
vostre costat traspassat, brolla el torrent
d’aigua que ens dóna la vida, el consol que ens
fa sentir una pau inalterable.
Tot el que tenim prové del vostre Amor, per
això aclamem i cantem la vostra Glòria.
Ara, però, ens toca créixer, deixar de ser nens
a la vostra falda, baixar dels vostres braços i
començar a caminar.
Estem preparats per acomplir la vostra missió,
disposats a treballar pel vostre Regne.
Volem anunciar la vostra salvació, donar
testimoni del que heu fet a les nostres vides.
No tenim por dels llops que ens puguin
envoltar perquè Vós heu vençut el mal.
Gràcies per enviar-nos acompanyants, per
posar germans al nostre costat que ens
animen perquè no defallim.
Preserveu-nos de l’orgull per tal que no ens
atribuïm el mèrit de les vostres accions. Ensenyeu-nos a contemplar la vostra grandesa
en el mirall de la nostra pobresa.
(Missa de Cada Dia)

SI PORTEM LA PAU AL COR,
LA DONAREM FINS SENSE PARAULES.
CELEBRACIONS
13 de juliol (dissabte)
1: SANT PERE DE L’ARÇ
6 tarda: BENEDICCIÓ DELS COTXES
8 del vespre: CALAF
14 de juliol (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

20 de juliol (dissabte)
6 tarda: SANTA MARGARITA
8 del vespre: CALAF
21 de juliol (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Dissabte 13: Antoni Abelló Mas. Joaquim
Farràs Fenero. Família Prat Casanovas.
Família Cantacorps Prat. Isidre Mensa.
Diumenge 14: Josep Morros Parellada. Lluís
Guix Giralt. Família Mestres Ballús. Lolita
Corbí Davos. Maria Teresa Solé Muxí.

BENEDICCIÓ DE VEHICLES
Calaf: Dissabte, dia 13, a les 6 de la tarda a
la Plaça dels Arbres.
Conill i Aguilar: Diumenge 14, acabada la
missa de 10 del matí.
Sant Martí i Pujalt: Diumenge 14, acabada
la missa de la UNA.

Conill 14: Josep Carulla i Ramona Abadal.
Dimarts 16: Teresita Queralt.
Dissabte 20: Joaquim Farràs Fenero.
Família Prat Casanovas.
Diumenge 21: Martí Selva Gassó.
Simon Closa i família. Antoni Abelló Mas.
Conill 21: Agustí Creus Esquius

BAPTISME
Conill: El dia 29 de juny, es va celebrar el
sagrament del baptisme de la nena ALBA
FELIP NOHALES. Enhorabona!

FESTA MAJOR A SANT PERE DE
L’ARÇ
Amb motiu de la Festa Major de la Parròquia
de Sant Pere de l’Arç, dissabte 13 de juliol, se
celebra l’eucaristia a la UNA del migdia.

COL·LECTES i Donatius
Calaf: Càritas 296,00€/ Col·lectes 177,15€
Sant Martí: Càritas 44,51€/
Col·lectes 107,54€
Mirambell: Col·lectes 37,50€
Conill: Col·lectes 78,50€/ Càritas 94,00€
Celebracions 150,00€

PERDÓ i CONFIANÇA
Quan veus que una persona es refà després d’haver viscut circumstàncies de patiment i dolor, és
que en ella s’hi ha donat dues circumstàncies. Una té a veure amb l’acompanyament i acolliment
en què hagi pogut viure aquest dolor, amb el fet de sentir-se sola, de sentir-se compromesa i amb
caliu, suport i ajut.
L’altre circumstància té a veure amb el
perdó, el perdó veritable i de cor, que pot
ser cap un mateix i cap a una altra persona
que hagi estat causa d’aquest dolor. Quan
més profund i de cor sigui aquest perdó,
més alliberada del patiment, més permet a
la persona que ha patit recuperar-se del
seu dolor i anar endavant. Per Jesús no hi
ha límits de perdó (Mt, 18,21-22) “Pere
preguntà, quantes vegades perdonaré al
meu germà el mal que m’ha fet? Set?.
Jesús digué: No et dic set, sinó i tot a setanta vegades set.” Sempre.
En front de la cultura de la venjança sense límits, Jesús canta el perdó sense límits entre els seus
seguidors. Ens cal creure i contagiar aquesta actitud. Ens cal més diàleg com a forma natural de
resoldre els problemes, als enfrontaments i deixar de banda la burla, insults, l’agressivitat i l’odi
que tant s’escampa arreu com a mecanisme de defensa, però que porten a resultats antagònics.
Perdó als altres i sentir-nos personats gràcies a la reflexió a la confiança en la vida, en el respecte
a l’altre. L’actitud amorosa i de pau atrau més amor i més pau. (Consultant FOC NOU)

