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AVUI ÉS NADAL
Avui tota l'Església elevem a Déu un
cant de lloança pel miracle del
Nadal.
Nadal és naixement, Nadal és vida,
Nadal és Llum, Nadal és Esperança.
Nadal és el compliment de les
antigues profecies: Déu ha donat el
millor que tenia a la humanitat, al
seu propi Fill.
Avui, Senyor, solament podem dirvos: Gràcies!
Gràcies per prendre un dia la nostra
naturalesa humana,
Gràcies per no voler sortir de les
nostres vides i caminar cada dia
amb i entre nosaltres.

Queda molt per fer, Vós ens vau dir
que els sembrats eren abundants.
Sí, ho sabem.
I sabem que hi ha tantes persones
per les quals avui no pot ser Nadal.
Aquí ens teniu.
No solament celebrem alegres i
agraïts el Nadal sinó que també
volem ajudar perquè sigui Nadal per
aquells que no poden somriure o
que estan sofrint.
Ajudeu-nos a ser valents i decidits
per fer el bé, sense excuses.
Vós sou la Llum i sou la nostra vida.
Que aquesta Llum guiï Senyor
sempre els nostres passos. Amén .

CELEBRACIONS
26 de desembre (dilluns)
10: CASTELLAR (capella St. Esteve)
2/4 de 8: CALAF
31 de desembre (dissabte):
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF
1 de gener (diumenge):
10:CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: CALONGE

CANVI D’HORARI de MISSES

A CALAF, a partir del mes de gener d’aquest
2017, la missa dels dies feiners s’avançarà mitja
hora. Mentre no diguem al contrari serà a les 7 de
la tarda. Quan canviem l’hora (per Pasqua), la
passarem a les 8. Recordeu que els dilluns no hi
sol haver missa.

INTENCIONS MISSES
Dilluns 26: Gabriel Miquel Lladó
Dimarts 27: Família Miquel Lladó.
Família Vilalta Giribet.
Divendres 30: Mn. Josep Garriga Sampons.
Dissabte 31: Carme Esquius Oliva. Maria
Estany Albareda. Bárbara Aynés Davins.
Marcel·lí Prat Junyent (6è. Aniversari)
Diumenge 1: Ramon Sala Coy.
Calonge de Segarra 1: Miquel Nadal i Família.
Difunts família Fitó Besora. Carme Esquius
Oliva. Josep Maria Montaner Alsina i Família.
Família Centellas Oliva.
Aguilar 1: Josep Soler Galobart.

CARITAS
A més de les col·lectes i donatius que s’han rebut
per a Càritas, també cal agrair l’aportació de
queviures de IES Alexandre de Riquer de Calaf.
Uns 150 quilos. Moltes gràcies a tothom.

TAMBÉ, tothom que vulgui aportar aliments
a CARITAS, personalment o en grups, es
recolliran al local del Raval Sant Jaume 53-A,
els dimecres de cada setmana de les 4 a dos
quarts de 7 de la tarda.

PAGAMENT FULL

És costum que a finals o començament d’any
s’aboni la subscripció al Full. Són 25 €.
Podeu passar pel despatx. Pels no subscriptors al Full, el preu orientatiu és de 0,50
cèntims cada setmana.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta
187,50€ / Donatius Càritas
560,00€ / Càritas Nadal 256,00€/ Donatiu 500,00€
CONILL: Col·lectes 83,50€ / Germanor 161,00€ /
Full Diocesà 19,00€

ACTIVITATS JOVES

Durant aquests dies de Nadal el Grup de Joves i
Catequistes de Confirmació han programat dels
següents activitats:
- 23 de desembre: Cantada Nadales al Centre de
Dia de Calaf
- 28 de desembre: Visita al centre Obra Social
Lluïsa de Marillac de Barcelona
- 30 de desembre: Cantada de Nadales a la
residència de Torà.
- 13 de gener: Cantada de Nadales a la Llar Sant
Crist d’Igualada.

APORTACIÓ

LA LLIÇÓ DEL NADAL
Nadal! Nadal! Nadal!,
un clam en l'horitzó,
un neguiteig constant
de llum dins la foscor,
que ens vol enlluernar.
Un desvetllar cançons
que plauen d'escoltar
i ablanen terres forts,
en viatge d'afanys
secrets, d'aparador:
cal vestir de regals
arbres nus d'il·lusions.
És l'autèntic Nadal?
–No hi veiem el Nadó!
Dos mil·lennis i escaig,
de Betlem la lliçó
repassant. I és ben clar
que el Nadal no és això.
És donar-se la pau
amb el gest i el cor;
és no passar de llarg
pel camí del dolor;
és obrir, de la mà,
el palmell generós;
és posar-se al costat
del qui brega tot sol;
és combatre la fam
i les guerres, a mort!
Cada dia i tot l'any,
ací i arreu del món,
sigui sempre el Nadal
lliçó viva d'amor.
Joan Borràs M.

