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DIUMENGE III de PASQUA – 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 L’EVANGELI DEL DIUMENGE
“La pau sigui amb vosaltres” era la
teva salutació i el senyal de la teva
presència entre els deixebles
bocabadats.
I la pau prenia cos, habitava els cors i
omplia l’estança, perquè la teva
paraula és viva i eficaç.
I la pau, que era el teu do, es tornava
també per a ells una tasca: la de serne testimonis i escampar els seus
efectes d’orient fins a occident.
Senyor Jesús, que la joia de la Pasqua
que ara celebrem ens ompli el cor de la
teva pau serena i s’estengui al nostre
voltant. Que la teva presència enmig
nostre posi concòrdia al nostre món en
conflicte, aporti equilibri en la nostra
societat i en les relacions amb la
natura, conscients que tots caminem
junts cap a la plenitud del Regne.

LA TERRA ES TORNA CEL QUAN
T’ALLIBERES DE LA POR. ÉS
IMPORTANT EN LA VIDA NO
TENIR POR DE SER HUMANS.
Pau Casals

(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS

INTENCIONS de MISSES

La celebració de la missa dels dies feiners
és a 2/4 de 8 de la tarda.

Dimarts 17: Teresita Queralt.
Dissabte 21: Josep Closa i Maria
Calderer. Rosa Piñol Vilaseca.
Diumenge 22: Andreu Pagès Raurich.

21 d’abril (dissabte)
8 del vespre: CALAF, amb participació de
la catequesi.
22 d’abril (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Aguilar 22: Maria Magdalena Mir Suárez.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lectes 200,22€
Conill: Col·lecta 78,40€/
Seminari 103,00€
Pujalt: Col·lectes 274,55€/
Seminari 28,00€
Calonge: Col·lectes 113,61€
Sant Martí: Col·lectes 127,82€

SANT MARTÍ SESGUEIOLES

TROBADES DE CATEQUESI

CANVI DE PRIORES: En les parròquies de
l’Alta Segarra hi ha diferents costums en el
servei de priores. En algunes parròquies el
canvi es fa cada mig any, en altres cada any i
en altres, com és el cas de Sant Martí, són
permanents fins que per raons d’edat o salut
han de deixar aquest servei. A Sant Martí hem
tingut la sort de tenir una priora capdavantera,
la Roser Montserrat Feixes, de cal Notxe. Ella
juntament amb altres voluntàries, com l’Anita
Morros i altres, ha cuidat fins l’últim detall la
neteja, ornamentació, els altars, el pessebre,
catifes, monument de setmana santa,
col·lectes, ciris, tancar el temple, rentar roba,
preparació dels detalls per a l’eucaristia,
repartir el full, cura de les claus... (i no
acabaríem). La Roser, per raons personals i de
salut, ha demanat substitució; ho sentim molt,
però l’agraïment és immens, de veritat que
pots estar en pau pel servei a la comunitat i per
la teva fe. Moltes gràcies en nom de tota la
comunitat parroquial. Ens continuarem veient,
et demanarem orientacions alhora que et
demanem que et cuidis i endavant. Gràcies.

DISSABTE 21 d’abril:
• A les 5 de la tarda, TROBADA amb els
pares de SEGON any de catequesi.
• A ¾ de 7, TROBADA amb pares i infants
de PRIMER any de catequesi.
• A les 8, MISSA amb participació de la
catequesi.

Certament que en aquesta
parròquia hi ha moltes
altres
col·laboracions
voluntàries desinteressades i ben importants que es
van fent segons convingui:
catequistes, obrir les portes
de
l’església,
tocar
campanes, canviar les
bombones de butà, altres
reparacions i feina més
grossa. També en la litúrgia
no manquen mai lectors ni
els cants adequats al seu
moment,
qui faci la
col·lecta, il·luminació i ciris, encendre les
estufes. Una altra aportació extraordinària és
la part musical que entre la Teresa Escolà,
sempre, i la Coral en moments puntuals,
solemnitzen les nostres celebracions de forma
adient. Que es continuï així i gràcies a tothom.
Segur que em deixo algun aspecte, segur.
Però ara anem pel nomenament de les noves
priores, seran la Sres. Paquita Tinoco Navarro
i Teresa Baquero Pont. Moltes gràcies per la
vostra disposició i sapigueu que ens mereixeu
tota la nostra confiança i també no quedeu si
necessiteu l’ajuda amb el que puguem.

La celebració de la Pasqua, que litúrgicament
dura fins a la segona Pasqua – Pentecosta,
50 dies, se celebrin la majoria de sagraments
de
la
iniciació
cristiana:
Baptisme,
Confirmació i Eucaristia, per bé sempre hi
encabim el sagrament del perdó. Sí, la
Pasqua es la plenitud de la vida en la fe. En la
Pasqua volem recollir els fruits del nostre
desig de viure en Déu després d’un esforç de
conversió
i
catequesi.
Pasqua
és,
eminentment, celebració, joia i agraïment.

CONFIRMACIONS
DIUMENGE 22 d’abril, a la missa de 2/4 de 12,
el bisbe Mns. Romà Casanova, administrarà la
confirmació al grup de nois/es que durant dos
cursos han fet el seguiment catequètic.
L’experiència de trobada, seguiment i treball
amb aquests grups de joves és del tot
enriquidora.
Cal donar les gràcies a les catequistes que hi
dediquen temps, esforç per fer-se propers al
jovent i testimoni de la fe que viuen
interiorment. Ho fan de forma totalment
gratuïta; amb això volem dir que no reben cap
compensació econòmica, ans al contrari.
També la gratuïtat s’expressa d’altres
maneres, la seva vocació que és inclinació a
donar-se voluntàriament als altres amb la seva
forma de vida. Gràcies, Senyor Jesús!

