1 d’octubre del 2017

-

Diumenge XXVI – 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
Fets, no paraules. Va ser, fa uns anys,
l’eslògan de la campanya electoral d’un
polític poc expressiu. No hi ha res pitjor
que les paraules buides i les promeses
no acomplertes, generadores d’una
desconfiança letal. El millor és que hi
hagi concordança entre fets i paraules,
perquè sovint els fets per si sols no
s’acaben d’entendre o poden ser
ambivalents.
De fet, Jesús lloa la conversió del fill
que, malgrat patir d’una actitud
negativa, acaba obeint al pare. I aprofita
per criticar les autoritats jueves que,
malgrat les bones paraules, no escolten la
crida de Déu que els arriba per mitjà de
Jesús.
Per als que procurem viure activament la
fe cristiana, les paraules de Jesús són un
toc d’alerta perquè no ens considerem
superiors a ningú. Moltes vegades les
persones que han passat per situacions
més dures i problemàtiques poden
acabar essent un exemple positiu de
conversió i de superació.

Uns construeixen el
món, i els altres el
critiquen.
Uns s’hi comprometen,
i els altres se
n’aprofiten.

CELEBRACIONS

INTENCIONS de MISSES

7 d’octubre (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF

Dimecres 4: Francisco Gassó
Casulleras. Francisco Armengol Segarra.
Divendres 6: Filomena Soler Castellví.
Dissabte 7: Família Forn Mas. Mercè
Casanovas Junyent. Jaume Fonoll
Casanovas. Vicenç Martí Claramunt.
Diumenge 8: Maria Jesús Ribalta
Castelló. Francisco Dalmases Riera.

8 d’octubre (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

Pujalt 7: Rosario Perramon Capdevila.
CALAF: A partir del dimarts 3
d’octubre, per raons d’ocupació del
rector, la missa dels dies feiners
serà a les 7 de la tarda.

Aguilar 8: Lluís Guarch Alert (14è
aniversari). Josep Tàsies Simon.
Conill 8: Encarnación Vilaró Caellas.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lecta 132,00€
Aguilar: Col·lectes 569,39€
Sant Cristòfol 27,50€
Col·lecta Castellar 71,05€
Celebració Castellar 50,00€

Cicle de conferències:
Tardor 2017
Arxiprestat Anoia-Segarra

BAPTISME
Castellar: Dissabte 23 de setembre, vam
batejar el nen PAU JIMÉNEZ LLOBET.
Enhorabona!!

Locals parroquials de Santa
Maria: -c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA
Horari: de 8 a 9 del vespre

Dimarts, 3 d’octubre:

A 500 anys de la Reforma
protestant: a càrrec de Jaume
Botey, antropòleg i professor
d’història
Dimarts, 10, 17 i 24 d’octubre:

Els últims dies de Jesús: una
anàlisi a fons de la passió de
Jesús: a càrrec de Joan
Hakolimana, teòleg
Dimarts 3 comença la catequesi amb el de
segon any de catequesi d’infants

TROBADA DE LES PARROQUIES
DE L’ALTA SEGARRA
12 D’OCTUBRE viatge a BALAGUER
I LES AVELLANES
-

Sortida: 9 del matí de Calaf (Pl. Dels
Arbres), si convé es recollirà a Els Prats
de Rei i a Sant Martí a ¾ de 9.
- Visita a Baleguer
- A les 12, missa a l’església del Sant Crist.
- Dinar al mateix restaurant del santuari.
- A la tarda, visita guiada al monestir de les
Avellanes.
- PREU, tot comprès (viatge, visites
guiades i dinar), 35’00 €
Dia límit per a la inscripció: divendres
6 d’octubre.

Dimarts, 7 de novembre:

Conèixer Jesús i creure el Ell:
una proposta engrescadora:
a càrrec d’Armand Puig, biblista
Dimarts, 14 de novembre:

La post veritat: un tret que
marca el món d’avui:
a càrrec d’Enric Ramírez, prevere
Dimarts, 21 i 28 de novembre:

La litúrgia, al servei de la
vivència eclesial de la fe:
a càrrec de Joan Torra, teòleg.

