21 de gener del 2018

-

DIUMENGE III – 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
Diuen que els joves perden el temps somiant
i els vells recordant.
Totes dues coses es fan tancant els ulls,
desconnectar de la realitat.
Ets tu, Senyor, qui has creat aquest món
i em regales el moment present.
Seria una falta de respecte menysprear-lo .
No es pot dir que sigui el paradís,
però precisament per això
tu has vingut a establir el teu Regne
i comptes amb mi, i em crides.
Ensenya’m a pregar amb els ulls oberts,
a discernir la teva presència
i les llavors del teu Regne
en els fets i les persones
que em poses al davant.
Que no se’m tanquin els ulls
per por o per mandra,
que no prefereixi mai
la fantasia a la realitat..

L’EVANGELI NO ÉS UN LLIBRE
SINÓ UN ESTIL DE VIDA.

Missa de Cada Dia.

CELEBRACIONS

27 de gener (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF
28 de gener (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ.
Aquest dissabte 20 de gener, SANT
SEBASTIÀ. La capella de Sant Sebastià de
Calaf estarà oberta el dissabte 20 i el
diumenge 21 al matí. Us atendrà el Sr.
Josep Morera.
Dilluns 22: SANT VICENÇ, és patró de la
parròquia de Conill.

INTENCIONS de MISSES

Calaf: Dijous 25: Acció de gràcies
a Sant Antoni.
Divendres 26: Júlia Catalina Flores
Jordano (7è Aniversari)
Dissabte 27: Francisco Domínguez
Coronado. Josep Morros Perellada
Diumenge 28: Família Gilibets Raurich.
Familia Oller Vidal. Gregori Mases
i Pilar Raurich. Joan Aliba i Maria
Casals Raurell.
Aguilar 28: Josep Comellas Esquius.
M. Cinta Estany Clarena (6.è Aniversari)
Conill 27: Carme Esquius Oliva.
Família Palà Palou.
Sant Martí 28: Jorge Martisca.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 23 de gener
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
DEL SEGLE XXI I LES
ENERGIES RENOVABLES”
A càrrec de Ramon Sans Rovira,
expert en energètica.

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: El dia 13 de gener per MARIA COLOM
PRAT, de 95 anys d’edat.
- El dia 14 de gener per MARCELINA ANTÓN
REDONDO, de 93 anys d’edat.
Que en pau descansin!

BAPTISME
SANT MARTÍ SESGUEIOLES: El dia 13 de
gener vam batejar el nen JORDI SUAU MUNS.
Enhorabona!.

REUNIÓ PARES DE PRIMER DE
JOVES - CONFIRMACIÓ
Dilluns 22, a les 9 del vespre, TROBADA amb
els pares de PRIMER any de catequesi de joves
Confirmació.

COL·LECTES i donatius

Calaf: Donatius Càritas 80,00€
Capelleta Sda.Fam. 33,09€
Capelleta Sda. Fam. 57,00€
Col·lectes 727,45€
Aguilar: Subscripcions full 2018 75,00€
Pujalt: Subscripcions full 2018 50,00€
Sant Martí: Col·lecta 45,46€

OBRES DE REFORMA A LA CRIPTA DE SANTA
CALAMANDA DE CALAF
Aquest hivern algunes persones ja han
pogut constatar que l’aspecte de la Cripta
va agafant un caire més agradable. És el
nostre lloc de celebració de l’eucaristia
dels dies feiners.
El problema de la Cripta és la humitat.
Per això sovint convenen retocs, així:
• S’ha refet el sòcol de membre de tot el
lateral de la capella que s’havia després
de la paret; s’ha sanejat i fixat els
marbres sòcol amb tacs químics.
• S’ha pintat el sostre, ja que degut a la
humitat, es va escrostonant la pintura i
el material amb que està cobert.
• S’han rentat el marbre que envolta les
parets de tota la cripta.
• Nova il·luminació de tot el local amb bombetes “Leeds”, destacant el vitrall de Santa Calamanda.
• Restauració de les simulacions de cortinatge que hi ha gravades a les peces de membre que
rodegen la cripta amb la tècnica de pa d’or i coure.
Falta fer neteja de cortines, algun moble i altres acabats que es faran amb el temps i segons les
conveniències.
Totes aquestes millores urgien perquè donava una sensació d’abandonament, ocasionat per la
humitat que desprenen el subsòl i les parets, però també pensant que, potser, properament caldrà
celebrar-hi la missa els dissabtes al vespre.

