11 de desembre 2016
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DIUMENGE III d’Advent - 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

«Digueu-li a Joan
que els cecs hi veuen i els coixos caminen».
Digueu-li que sempre hi ha gent desperta
que somia i treballa per un món millor;
Digueu-li que la utopia no es va apagar a la
terra i dóna llum a milions de projectes i
mirades; Digueu-li que els vells somriuen
quan saben que, finalment, tot el que és
gran i bell ha estat un regal.
Digueu-li a Joan que les mares engendren
fills i els cuiden, fins al dia que se’n van;
digueu-li que no falten els que fan de
l'estimació una vocació pels menyspreats i
oblidats.

«Sou vós el qui ha de
venir o n'hem d'esperar
un altre?». Jesús els va
respondre: «Aneu a
anunciar a Joan el que
veieu i el que heu sentit
dir: els cecs hi veuen, els
invàlids caminen, els
leprosos queden purs,
els sords hi senten, els
morts ressusciten, els
desvalguts senten
l'anunci de la bona nova,
i feliç aquell que no
quedarà decebut de mi».

Digueu-li, que enmig d'egoismes i odis,
floreix sempre un paradís de gestos i
donacions generoses, carícies que curen, paraules que salven, mirades que aixequen,
apropaments que alleugeren, presències callades que escolten, acullen i estimen.
Digueu-li a Joan que el Regne de Déu segueix aquí, entre nosaltres, en el cor de la vida,
en la vida de la bona gent.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

17 de desembre (Dissabte)
8 vespre: CALAF

Divendres 16: Teresita Queralt.
Dissabte 17: Josep Closa i Maria
Calderer. Josep Pujol i Pilar Salvador.
Jordi Farrés Garrofé.
Diumenge 18: Josep Raurich Castellà.
Martí Selva Gassó. Família Palà Palou.
Família Colell Solà.

18 de desembre (Diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

COL·LECTA CARITAS
El cap de setmana vinent, dissabte 17 i
18 diumenge, les col·lectes de totes les
misses i de totes de les parròquies,
destinaran a Càritas.

Aguilar 18: Josep Soler Galobart.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta
358,00€ / Full
60,00€ / Llantions 284,00€ / Donatiu
Càritas 40,00€
SANT MARTÍ: Col·lectes 63,50€

