11 de juny del 2017

-

Diumenge de la TRINITAT – 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
La llum del temps pasqual renova cada
any en nosaltres l’alegria i l’admiració
de la fe: reconeixem que Déu no és una
cosa vaga, un Déu “esprai”; és concret,
té un nom, “Déu és amor”. L’amor del
Pare que es troba a l’origen de cada
vida, l’amor del Fill que mor a la creu i
ressuscita, l’amor de l’Esperit que
renova l’home i el món. La Santíssima
Trinitat no és producte de raonaments
humans; és el rostre en que Déu
mateix s’ha revelat, no des de les
altures d’una càtedra, sinó caminant
amb la humanitat. (Papa Francesc)
Aquesta pintura de Andrei Rublev,
representa la Trinitat. A l’esquerra el
Pare transcendent. Al centre el Fill (amb
túnica vermella) és la humanitat del Fill
assenyalant l’eucaristia. A la dreta
l’Esperit Sant, amb vestits eteris i
predomina el verd de l’esperança (en
color). Tots tres es freguen amb les ales
que simbolitza la unitat i la dignitat entre
ells. Si mirem per sobre els caps formen una
cercle o corona que és l’eternitat de Déu. El
centre l’eucaristia.

CELEBRACIONS

17 de juny (dissabte)
8 del vespre: CALAF
18 de juny (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

COL·LECTES i donatius
CALAF: Col·lecta 312,20€
Capelleta Sagrada Família 55,60€
CALONGE: Col·lecta 16,80€
CONILL: Col·lectes 77,10€
Full diocesà 16,30€

INTENCIONS de MISSES

Dimarts 13: Família López García.
Divendres 16: Teresita Queralt.
Dissabte 17: Josep Costa
i Maria Calderer.
Diumenge 18: Josep Raurich Castellà.
Martí Selva Gassó. Miquel Escolà
i Maria Torra.
Aguilar 18: Josep Soler Galobart.
Conill 18: Acció de gràcies a Sant
Antoni.

PROCLAMA MATRIMONIAL

Han decidit contreure matrimoni en
JORDI GRAELLS CASTELLÀ, de Calaf
amb ANNA ROIG MEDINAS,
de
Barcelona.

BAPTISMES

DEFUNCIONS

PUJALT: Dissabte 3 de juny es batejà la
nena JÚLIA MARTÍNEZ SOLÉ.

CALONGE:
El dia 2 de juny per
FRANCISCO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, de
86 anys d’edat.

CALONGE: Dissabte 3 de juny es batejà el
nen BIEL DALMASES CORTADA.

CALAF: Diumenge 4 de juny es batejà el
nen BERNAT MAS GINÉ.
Enhorabona!!

Vam pregar per l’etern descans:

CONILL:
El dia 6 de juny per
ENCARNACIÓ VILARÓ CAELLAS, de 90
anys d’edat.
Que en pau descansin!

EL SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ
A LA PARRÒQUIA DE CALAF i OBERT A TOTES LES PARRÒQUIES VEÏNES.
DIUMENGE 18 DE JUNY A LA MISSA DE DOS QUARTS DE DOTZE.

A QUI ESTÀ DESTINAT
AQUEST SAGRAMENT? A tota
persona que, a causa de la seva
malaltia (qualsevol edat) o edat
avançada(aproximadament a
partir dels 70 anys), es troba amb
una salut compromesa. També
pels malalts crònics, als accidentats,
impedits... En aquestes circumstàncies o
altres, és pot rebre aquest sagrament
comunitàriament cada dos anys.

APORTACIÓ:
La pastoral d’atenció al malalt troba plena
culminació en la celebració dels sagraments,
que és la trobada entre Déu i l’home; per tant
una trobada que sigui reeixida. El sagrament
específic pels malalts és la santa unció amb l’oli
beneit especialment per aquesta ocasió. Aquest
sagrament de la unció va acompanyat del perdó
dels pecats i de l’eucaristia, i com a sant viàtic si
s’escau en perill de mort.
La santa unció és un sagrament de Vida; porta
pau, consol i fortalesa, perdona els pecats si no
s’han pogut confessar i ens uneix a la Passió de
Crist.
Els sagraments són pels vius, no pels morts,
són sagraments de traspàs a la vida eterna i
tenen garantia d’immortalitat. La comunió
eucarística comença i acaba un camí de fe i
compromís com aquell entranyable últim sopar
amb Jesús al Cenacle.

Els Israelites eren peregrins vers la Terra
Promesa, s’alimentaven amb el manà
però morien. Jesús diu: el pa que jo us
donaré farà que tingueu vida per sempre.
L’Amor que Jesús ens té és més fort que
la mort. Davant els nostres ulls s’obre un
camí infinit, el del compromís d’avançar
sens descans cap a l’amor perfecte a partir del
que tenim al davant, donant testimoni de la fe
que posseïm i posar la nostra confiança amb
Jesús que ens diu: En tens prou amb la meva
gràcia, en la teva misèria i la teva pobresa hi
actua el meu poder. (Sant Pau a 2Co 12,9).
En la segona guerra mundial un jueu, al gueto
de Varsòvia, deia adreçant-se a Déu: Ho han fet
tot perquè jo no cregui en Tu, però jo hi creuré.
La germana carmelita Mère Alice Aimée (18961976) deia abans de morir: Jo no sé que hi ha a
l’altra banda de la vida, però estic certa que un
Amor m’espera.
La porta de la fe està sempre oberta per tots
nosaltres al llarg de la vida (Benet XVI). S’ha de
creuar el llindar per poder entrar. Tenim la sort
de fer camí amb Jesús, amb confiança deixemnos acompanyar per Ell.
El sagrament de la Santa Unció que
properament s’administrarà a la nostra
parròquia el podran rebre les persones grans,
els malalts poden demanar-ho i se’ls
administrarà al seu domicili.
Josefina Vilalta

