15 de juliol del 2018

-

DIUMENGE XV durant l’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
Disposa de mi, Senyor,
i envia’m a anunciar el teu Regne.
Em fa mandra el compromís
i sempre trobo excuses:
no tinc temps de fer més coses,
a casa no m’entendran i sospitaran
si em veuen canviar,
a la feina em miraran malament
i algú potser es burlarà de mi.
Encara que tot això pugui ser veritat,
disposa de mi.
Doncs jo, no em trobo a gust al meu lloc,
sento com si m’haguessin tallat les ales.
Vull tornar a volar,
començar una nova vida,
trencar relacions que ja no em motiven,
deixar compromisos que em cansen.
Em sembla que n’hi ha prou
amb el que he fet fins ara,
no vull gastar aquí tota la meva vida.
Però, en el fons del cor
sento una veu que em convida a dir:
disposa de mi, Senyor,
tot el temps que vulguis.

Evangeli: … No porteu pa,
ni diners ni altre vestit…

ELS QUI EMIGREN DE
LLUR PAÍS ENS SÓN
EXEMPLE.
NO PODEM ACAPARAR

Missa de cada dia.

CELEBRACIONS
21 de juliol (dissabte)
6: SANTA MARGARITA
8 vespre: CALAF

22 de juliol (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Dimarts 17: Teresita Queralt.
Carmel Miquel Lladó.
Dissabte 21: Josep Closa i Maria Calderer.
Aguilar 22: Paquita Esquius (5è. Aniversari).
Preguem per la Pau al Món.
Conill 22: Agustí Creus Esquius.
Sant Martí 22: Santi Torrens Villorbina.
Josep Palau i Família.

PROCLAMA MATRIMONIAL
Han decidit contreure matrimoni en JOAN
VILÀ COMAMALA, de La Canya amb ANNA
SORIGUERA FARRÉS, de Calaf.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Donatiu 1.000,00€ / Capelleta Sagrada
Família 56,00€ / Donatiu 12,00€ / Donatiu
Càritas 10,00€ / Col·lectes 436,49€
Sant Martí: Col·lectes 142,90€
St. Cristòfol 71,87€
Pujalt: Col·lectes 104,60€
Corpus Càritas 45,20€
Conill: Col·lectes 80,20€
Corpus Càritas 20,00€
Mirambell: Col·lectes 67,74€ / Donatiu 50,00€

SANT CRISTÒFOL
LA BENEDICCIÓ DE VEHICLES
. Sant Martí, diumenge passat, 8 de juliol.
. Calaf, dissabte 14 de juliol, a les 6 de la
tarda.
. Conill, diumenge 15, acabada la missa.
. Aguilar, diumenge 15, acabada la missa.
. Pujalt, diumenge 22, acabada la missa.

El nom “CRISTÒFOR o CRISTÒFOL” significa
“portador de Crist”. El personatge que
venerem con sant Cristòfol, és llegendari; un
vigorós personatge cananeu que ajudava a
travessar un perillós gual portant els
vianants sobre els seus muscles.
Degut a l’avenç tècnic i la creixent
abundància de vehicles mecànics rodats, a
Barcelona a l’any 1909 adopten Sant Cristòfol
com a patró dels conductors i comença la
benedicció de vehicles rodats. Aquesta
devoció s’estén a altres poblacions veïnes. A
Calaf ens consta que, segons la revista “Vida
Mariana, que es fa benedicció de vehicles a
l’any 1929; possiblement es feia ja abans.

Enguany, a Calaf, la comissió organitzadora
de la benedicció de vehicles ens sorprèn
gratament amb noves aportacions.
A més de l’adequació del lloc de benedicció
amb una imatge del sant, han editat uns goigs
en honor de Sant Cristòfol amb aquesta
tornada:
Per ardor i valentia
Amb què a Crist heu confessat
Sigueu sempre nostre guia
Sant Cristòfol venerat.
Pels honors que us conferia
Tota la cristiandat,
Empareu-nos nit i dia
Sant Cristòfol venerat.

