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BON ANY NOU
Al començament de l’Any Nou us
desitjo de tot cor la pau i el bé.
Sabem que la història té
- un centre: Jesucrist, encarnat,
mort i ressuscitat;
- un fi: el Regne de Déu, Regne de
pau i justícia;
- té una força: la de l’Esperit Sant
que fecundà el si virginal de
Maria;
- que anima els projectes dels
constructors de pau.
L’anunci angelical: “Glòria a Déu i
pau als homes”; avui l’acollim de
nou de la Mare de Jesús, que
“guardava tot això en el seu cor i ho
meditava” (Papa Francesc)
CELEBRACIONS
5 de gener (dijous)
8 vespre: CALAF

6 de gener (divendres):
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF
7 de gener (disabte)
1: ENFESTA
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF
8 de gener (diumenge):
10:CONILL
2/4 de 12: CALAF (Catequesi)
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

CANVI D’HORARI de MISSES

A CALAF, a partir del mes de gener, la missa
dels dies feiners s’avançarà mitja hora. Se
celebrarà a les 7 de la tarda. Quan hi hagi un
funeral sense missa, immediatament després
de la cerimònia i a la capella dels Dolors, es
continuarà amb la consagració i comunió.

INTENCIONS MISSES

Dimarts 3: Andreu Pagès Raurich (5è. Ani.)
Dimecres 4: Rosa Parés Marcet.
Divendres 6: Família Oller Vidal. Conxita
Moreno Morellón. Francisco Gassó
Casulleras.
Dissabte 7: Francisco Armengol i Rosa
Calvet. Família Forn Mas.
Diumenge 8: Maria Estany Albareda. Martí
Selva Gassó (2n. Ani.). Família Badia Felip.
Enfesta 7: Neus Noguera Badrenas. Anicet
Vilà Freixas.
Conill 8: Família Palà Palou.

MISSA AMB PARTICIPACIÓ DE
LA CATEQUESI

Serà diumenge dia 8 a 2/4 de 12 del matí.
A les 10 hi haurà la trobada amb els pares i
infants de catequesi de PRIMER ANY.

DEFUNCIONS – Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
CALAF: El dia 26 de desembre per ROSA
PARÉS MARCET de 88 anys d’edat.
El dia 28 de desembre per ISABEL RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ de 80 anys d’edat.
Dia 30 de desembre per MIQUEL VILA AYNÉS,
de 79 anys d’edat.
CONILL: El dia 29 de desembre per MÒNICA
PERETA TURULL de 93 anys d’edat.
Que en pau descansin!

AGUILAR
Canvi de priores. Agraïm la bona tasca i
servei de priores sortints, Magdalena
Comellas i Isabel Larroya. Donem la
benvinguda a les noves priores M. Pilar Pla i
Antònia Duocastella. Gràcies per la vostra
dedicació i amabilitat.

PAGAMENT FULL

És costum que a finals o començament d’any
s’aboni la subscripció al Full. Són 25 €.
Podeu passar pel despatx. Pels no subscriptors al Full, el preu orientatiu és de 0,50
cèntims cada setmana.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 459,00€
PUJALT: Col·lectes 384,52€ / Germanor
79,00€ / Domund 147,27€/ Full Diocesà 115,33€
/ Càritas 93,00€

HA MORT Mons. JAUME
CAMPRODON i ROVIRA,

bisbe
emèrit de Girona i ex rector de Calaf
Va néixer a Torelló, el dia 18 de desembre de
1926 i va rebre l’orde del presbiterat el 22 de
maig de 1949. Va iniciar el seu ministeri
presbiteral com a vicari de Santa Maria de Seva,
el setembre de 1949. Vicari mestre de Sant Joan
de les Abadesses, el setembre de 1950 i el
novembre de 1951 fou nomenat vicari de Sant
Genís de Taradell. El febrer de 1952, vicari de la
Catedral de Vic. Professor del Col·legi Sant
Miquel dels Sants a Vic, així com vocal de la
redacció del Full Diocesà. Formador al Seminari
de Vic. Fou nomenat, l’any 1962, Delegat
episcopal de Litúrgia i representant de la
Comissió Diocesana d’Apostolat Seglar davant la
Junta Nacional. Va ser nomenat arxiprest de
Calaf, el setembre de 1964; que tots els calafins
recordem per la seva humanitat, obertura
pastoral, preocupació pels problemes d’aigua del

poble i de nous terrenys del Casal entre altres
aspectes. Regent de Crist Rei de Manresa el juliol
de 1966. I el mes de gener de 1971 fou nomenat
Vicari Episcopal de Pastoral.
Fou nomenat Bisbe de Girona, el 4 de setembre
de 1973 i el 21 d’octubre va rebre l’ordenació
episcopal. El mes de desembre de l’any 2001 va
cessar en la seva responsabilitat episcopal
passant a ser bisbe emèrit de la seu gironina,
quan li fou acceptada la renúncia. Va residir a
Torelló fins el 2007 que va traslladar-se a les
Germanetes dels Pobres de Girona, on ha mort, el
26 de desembre, festa de Sant Esteve.
“Sense ser endevinaire, hom preveu que
l’Església anirà quedant cada dia més
desmantellada i pobra de mitjans humans. Els
qui hem de viure i anar al davant en aquest
procés hem de passar una prova no gens fàcil.
Tanmateix, és necessari. L’Església ha de tornar
a Natzaret”. Són paraules que escrivia al Full
parroquial de Girona el 1973 el bisbe Jaume
Camprodon.
Amb la seva mort desapareix també la generació
episcopal que va liderar l'Església catalana
durant la recuperació de les institucions
catalanes. Descansi en pau!

APORTACIÓ

NADAL 2016
Amb el cor tot ple de joia
i amb els ulls molls d’alegria
celebrem aquest gran dia
que Jesús ha nascut a l’establia.
Demanem-li pau i amor
pel qui sempre es baralla
que a ningú li falti treball ni queviures a taula
ni al malalt la medicina
que li pugui curar la llaga
i tot presoner sigui lliure
i pugui passar el Nadal en família
i de les presons se’n facin escoles
per ensenyar al qui vulgui aprendre
els valors de la vida,
un de tants amor a la família
i respectar la llei divina
ajudar al sense sostre
i els que van perduts per la vida
donem-los bon consell
i convideu-los a taula
fem-los el millor somriure
al temps que desitjo amor paternal
a tota la família
i als amics una abraçada sincera.
Que les festes nadalenques omplin
d’amor i pau
les vostres llars avui, demà i per sempre.
Josep Vilaseca i Colell, El Segarrenc
Desembre 2016

