8 de desembre 2019

-

Diumenge deII d’Advent A

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, et donem gràcies per haver-nos donat la
teva Mare. El seu exemple ens empeny a seguirte, a obeir-te, a confiar en Tu.
Sovint som arrogants i volem fer la nostra, seguir
els nostres desitjos d’auto glorificació sense
adonar-nos de les nostres limitacions, sense ser
conscients de la nostra precarietat.
Aquest miratge ens fa oblidar que et necessitem,
que sense Tu no som res.
Tenim recança de mirar la nostra nuesa, perquè
tenim por de caure en la nostra desesperació, de
no agradar-nos, de no ser qui voldríem ser.
En canvi, la plena de gràcia confia en la teva
grandesa tot i sentir-se petita.
Fes-nos com ella, conscients de les nostres
mancances, però convençuts que per a Tu res no
és impossible.
Fes-nos dignes d’aquesta crida. Maria, Mare de
Déu i mare nostra, gràcies per ser dòcil a la
voluntat de Déu, per escoltar la seva crida i acollir
la missió encomanada.
Ajuda’ns a seguir el teu exemple.
Missa de cada dia
.

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
14 de desembre (dissabte)
8 del vespre: CALAF
15 de desembre (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Dissabte 14: Josep Solà i Anna Suárez.
M.Àngels Pujol Bacardit.
Diumenge 15: Martí Selva Gassó. Anicet
Guilà, Isidre Fitó i Neus Noguera.
Ramon Maria Fitó Besora.
Pujalt 15: Josep Lloberola Morera.
El dia 13 de desembre, en motiu de Santa
Llúcia, l’església estarà oberta de les 6 a 2/4
de 8 de la tarda, per l’escala de Santa
Calamanda.

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
Sant Martí: El dia 5 de desembre, per JOSEP
PONS BASSA de 86 anys d’edat. Que en pau
descansi.
Que en pau descansi!.

PUJALT
Amb motiu de la festa la Puríssima, d’ara
endavant i fins Pasqua, celebrarem la missa
dominical en aquesta capella.

Cal anar organitzant grups
sinodals. En cada grup hi
haurà un coordinador que
rebrà el material, pautes per
el diàleg, des del bisbat i el rector simplement
ajudarà a l’organització però intervindrà en la
marxa dels grups.
APUNTEU-VOS AVIAT. Pel gener hauríem
començar el treball.

RESTAURACIÓ VITRALLS DE LA COL·LEGIATA
DE SANT JAUME DE CALAF
1. MOTIVACIÓ
La col·legiata de Sant Jaume de Calaf és un exemple
representatiu dels temples barrocs catalans, símbol i icona de
Calaf i de bona part de la comarca.
Els treballs de restauració programats són per a la reparació de
tres vitralls policromats (Santa Calamanda, Sant Miquel
Arcàngel i Sant Ramon), que van patir diversos trencaments i
despreniments arrel d’una forta pedregada esdevinguda el 23
de juliol de 2018. Els danys són considerables que poden
suposar un risc de nous trencaments i despreniments en les
properes pluges i ventades. El seu valor és incalculable, obra original del prestigiós vidrier Amigó
de Barcelona, considerat el més important de l’època (s. XIX).

2. ABAST DELS TREBALLS
Desmuntatge complert dels vitralls i la instal·lació d’envidraments de protecció. Portar els vitralls al
taller J. M. Bonet i tornar-los a muntar quan estiguin totalment reparats. La restauració pot durar 2
anys no tant per la feina fer sinó per qüestions econòmiques. Pressupost estimat de la restauració
dels vitralls (IVA inclòs), 85.070 €

3. APORTACIONS PER A LA RESTAURACIÓ
Per tal de fer possible aquest projecte i consolidar-ne la viabilitat
es planteja la possibilitat de realitzar donatius o aportacions al
compte corrent adjunt o bé posant-vos en contacte amb la
Parròquia de Sant Jaume de Calaf.

ES34 2100 0110 7102 0012 5557 CaixaBank
ES17 0182 3566 3802 0174 7719 BBVA
No cal dir que el bisbat hi col·laborarà. Agraïm la tasca minuciosa,
precisa i eficaç de l’arquitecte Jordi Morros (Ondara Arquitectura).
Al restaurador J.M. Bonet S.L.
Per suposat, agraïm a l’Ajuntament de Calaf l’atenció i suport per portar a terme les obres i sobretot
per la tasca urgent per haver aconseguit la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) el
conjunt de l’església i campanar.
Seguirem informant, però de moment podem dir que l’obra comença dilluns 9 de desembre i
trobarem un Plafó informatiu al Cancell de l’església.

