10 de desembre del 2017

-

Segon Diumenge d’Advent – any B

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 EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 84,9ab-10.11-12.13-14

COMENTARI:

Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble.
El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.

En aquesta oració es reflecteix la
situació espiritual dels qui ja han
passat la prova de l'exili a Babilònia.

Senyor, feu-nos veure el vostre amor i
doneu-nos la vostra salvació.

La repatriació dels captius "ha canviat
la sort" d'Israel i és una prova de
l'amor del Senyor envers el seu poble.

La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;
la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel.

Però els vaticinis profètics (Is 60,2) no
s'han complert plenament, i la
reconstrucció nacional es realitza
enmig de les penalitats més dures.

El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades.

L'última part del salm 84 (vv. 9-14) és
un oracle profètic, que conté la
resposta divina a la súplica del poble i
anuncia la definitiva restauració
d'Israel, en una era de justícia i
prosperitat.
Així com el poble d'Israel recordava els
beneficis que Déu li havia fet en el
passat, per tal de tenir la seguretat de
la seva protecció en el futur, nosaltres
també, en els dies de prova, hem de
recordar les gràcies que han marcat la
nostra infantesa, la nostra joventut, el
nostre passat.

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

Dimecres 13: Missa per Santa Llúcia.
Amable Queralt.
Dissabte 16: Josep Closa i Maria
Calderer. Teresita Queralt. Lolita
Gavarró Ricart.
Diumenge 17: MIREIA GONZÀLEZ
QUINTANA (morí d’accident). Martí
Selva Gassó. Vicenç Martí Claramunt.
Família Queralt Moncunill.
Aguilar 17: Josep Soler Galobart.
Enric Figueras. Josefina Figueras.
Victòria Selva.

DEFUNCIÓ - Funeral

Vam pregar per l’etern descans:
SANTA FE de CALONGE: per ROSA
FREIXAS PINTÓ, de 97 anys d’edat. Descansi
en pau!

COL·LECTES i donatius

Calaf: Col·lecta 511,30€ / Donatiu Caritas
50.00€ / Donatiu per obres 100.00€
Conill: Col·lectes 78,70 € / Full 17,70 €
Col·lecta Germanor 86,00€
Sant Martí: Col·lectes 97,40 €
Aguilar: Donatiu: 70,00€

PUJALT
Canvi de priores: Amb motiu de la festivitat
de la Puríssima i de la celebració solemne que
fem en aquesta diada, hi ha el costum de
canviar les priores (o majorales, com bé diu
algú). Fins ara ho han estat les Sres.
Assumpció Mercé i la Mercè Bru, i qui donem
les gràcies pel seu bon servei a la comunitat,
especialment en l’enrenou en canvi d’església
parroquial a la capella de la Puríssima, on hi
passarem l’hivern. Les noves priores seran les
Sres. Teresa Noguera i Antònia Martí, que els
agraïm la seva disponibilitat.

VIVIM L’ADVENT

✓ Abans de començar la missa dels dies
feiners, res de les vespres.
✓ Especial atenció a la catequesi, amb una
activitat pròpia d’Advent.
✓ Celebració del perdó 19 de desembre.

La campanya de recollida d’aliments d’aquest
any a Calaf, ha estat més generosa que mai.
També hi hem de comptar la recollida que es
va fer al poble de Sant Martí Sesgueioles.
Un total de 1.400 quilos (aproximadament)
d’aliments ben variats.
Posem alguns detalls: 315 litres de llet (quilos),
90 paquets d’arròs, 140 paquets de macarrons,
170 ampolles d’oli... i molts altres productes
d’higiene, conserves, aliments infantils,
colacao....
Moltes gràcies a tothom, no sols per la
quantitat sinó pel gest solidari.
Es pot continuar col·laborant amb aliments
sempre que ho cregueu oportú. Sapigueu que
el rebost de Caritas Calaf està obert tots els
dimecres de ¼ de 5 a 2/4 de 7, on s’hi poden
aportar aliments. Raval Sant Jaume
53-A. Gràcies
FEM TAMBÉ FEM UNA CRIDA A TOTES
LES ALTRES PARRÒQUIES de les rodalies
de Calaf a fer la vostra aportació, si és que no
l’heu fet ja, duent la vostra aportació amb
aliments a l’església del vostre poble on,
acabada la missa, es farà la recollida. Aquesta
iniciativa la podem deixar oberta per aquests
dies de festa.

ACTITUDS DAVANT LA MALALTIA I EL MALALT
El sofriment, el dolor, apareixen sempre en un moment o altre en la vida de la família. Quina resposta
s'ha de donar? Actualment la persona no vol ser objecte de tracte de "beneficència". Avui la
consciència de la dignitat de la persona humana, vol rebre el que creu que se li deu en justícia com
un dret.
Remarquem els drets principals del malalt :
. Dret a la privacitat i confidencialitat de la
. Dret a ser respectat com a malalt
informació
. Dret a mantenir la llibertat i tota l'autonomia
. Dret a decidir sobre la pròpia persona,
possible.
. Dret a decidir a acceptar i renunciar a cures
. Dret a rebre atenció en raó de la seva
. Dret a rebre una atenció sanitària de qualitat
vulnerabilitat
. Dret a morir en dignitat
. Dret a rebre un tracte respectuós
. Dret a respectar i poder practicar la pròpia
. Dret a rebre seguretat ambiental
religió o culte. Rebre o renunciar a rebre
. Dret a reconèixer els riscos de conducta que
l'atenció espiritual.
es poden derivar del seu estat
Un fet es important: no hi ha dos
. Dret a actuar des de les pròpies opcions
malalts iguals.
. Dret a rebre informació adequada

