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PREGUEM AMB L’EVANGELI
Segur que sabeu, Senyor Jesús, que no aconseguireu que deixi de pregar
per la salut i el benestar de les persones que estimo i per tantes altres coses que serien
molt convenients perquè el món fos millor.
Si no són al meu abast us les encomano a Vós i em quedo tranquil.
Vós em dieu que
continuï pregant
amb perseverança i
paciència.
No és que us agradi
fer l’orni i posar-me
a prova.
És que la vostra
misericòrdia ja ha fet
i continua fent allò
que cal de debò,
tant si prego com si
no. Però la meva
pregària no és inútil.
A Vós no us cal, però
a mi sí. La pregària
m’obre a Vós
i activa en mi la
confiança, la fe,
el compromís i totes les energies espirituals
que Vós sempre vesseu damunt meu i jo tan sovint deixo passar de llarg.

CELEBRACIONS
22 d’octubre (Dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: Catequesi)
23 d’octubre (Diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
AVANCEM LES CELEBRACIONS
EXTRES PER LES FESTES DE TOTS
SANTS:
L’ASTOR, 29 d’octubre, a les 5 de la tarda
MIRAMBELL, 29 d’octubre, 2/4 de 7 tarda
ALENY, 30 d’octubre, a les 5 de la tarda
CALONGE, 1 de novembre, 5 de la tarda
CASTELLAR, 2 de novembre, 10 del matí
SANT PERE DE L’ARÇ: 6 de novembre, a les 5
de la tarda.

INTENCIONS MISSES
Dimarts 18: Carmen Guerrero Sebastian (1r.
Aniversari). Josep Raurich Castellà.
Dijous 20: Ramon Puigpelat Guilà
Closa i Maria Calderer.
Diumenge 23: Miquel Escolà i Maria Torra
Sant Martí 23: Núria Corbella Valentines
(1r. Anivesari).
Pujalt 23: Josep Bru Millàs.
ELS DILLUNS NO HI HAURÀ MISSA a
Calaf partir d’ara, a no ser que hi
hagi una defunció o alguna festa
destacable.
Al mossèn li convé un dia lliure,
dintre el que es pugui, tant per la
seva formació com per unes hores
d’esplai o atendre altres projectes.

.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, dia 18 d’octubre, de 2/4 de 9 a 2/4
de 10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada.

“LA CRISI DELS REFUGIATS i
COM LA VEIEM DES DEL
NOSTRE MÓN DELS
CREIENTS”.

Presenta: Santi Torres, C. i J.

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans:

SANT MARTÍ SESGUEIOLES: El dia 10
d’octubre per TERESA MASAFRET MILLÀS, de
82 anys d’edat.
Que en pau descansi

COL·LECTES

MISSA amb participació de la
CATEQUESI
Dissabte vinent, 22 d’octubre, reprenem les
misses mensuals amb participació de la
catequesi. La celebració eucarística dels
diumenges (finals de setmana) identifica
plenament la comunitat de cristians que
volen viure plenament la vida amb el perdó i
la misericòrdia de Déu. La catequesi no pot
oblidar la celebració de la missa sinó que
també ens convida a seguir la pedagogia de
Déu, que ens acull i ens estima.
3/4 de 7 de la tarda: Trobada amb pares i
infants de primer any de catequesi.
¾ de 8: Ens apleguem a l’església per a
preparar els cants i altres aspectes juntament
amb els pares i infants de segon any de
catequesi.
A les 8: Celebració de la missa amb tota la
comunitat.

CALAF: Col·lectes 174,00 €
SANT MARTÍ: Col·lecta 136,10€ / Caritas 10,00€

TROBADA i PELEGRINATGE DE LES PARRÒQUIES DE L’ALTA SEGARRA.
Com sabeu va ser dimecres passat. Es visità el Santuari de la Mare de Déu de Queralt, que fa 100
va ser coronada com a protectora del Berguedà. La missa va ser ben participada i viva amb
parroquians d’altres indrets. Un seguit de fotografies amb la reproducció de la imatge. Dinar
suculent i visita guiada a Olius: l’església romànica, la famosa cripta i el cementiri modernista.
Un dia especial de convivència amb gent de totes les parròquies d’aquesta comarca. Contents i
agraïts vam tornar a casa esperant la pluja que no es feu pas pregar. Gràcies a tothom.

