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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 145,7-10

COMENTARI:

El Senyor dóna la vista als cecs,
el Senyor redreça els vençuts.
El Senyor estima els justos. R.

La lloança expressada en aquest
salm es fonamenta en el poder
creador del Senyor i en la seva
bondat envers els pobres i oprimits.
Els motius per a lloar Déu van
precedits d'una exhortació sapiencial
i d'una "benaurança".
Proclama la felicitat dels qui confien
en el Senyor.

El Senyor guarda els forasters,
manté les viudes i els orfes,
i capgira els camins dels injustos.
El Senyor regna per sempre,
és el teu Déu, Sió, per tots els segles. R.

"Lloa el Senyor, ànima meva...
Al·leluia... Lloaré el Senyor tota la
vida." Sabem lloar? Sabem "donar
gràcies" per totes les meravelles de
l'amor de Déu?

El Senyor fa justícia als oprimits,
dóna pa als qui tenen fam.
El Senyor deslliura els presos.
R. Lloa el Senyor, ànima meva.

INSCRIPCIONS A LA
CATEQUESI
PARROQUIAL
per a totes les edats:
28 i 30 de setembre
(de 4 a 7)
1 d’octubre (matí de 11
a 13)
Al despatx parroquial

CELEBRACIONS
1 d’octubre (dissabte):
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF

2 d’octubre (diumenge):
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: CALONGE

INTENCIONS MISSES
Dissabte 1: Ramon Sala Coy.
Família Forn Mas. Gabriel Miquel Lladó.
Diumenge 2: Mercè Casanovas Junyent.
Flora Masana Feixas. Maria Sugrañes
Pujalt 1: Josep Bru Millàs. Gabriel Martí
Casamitjana.
Calonge de Segarra 2: Miquel Nadal
i família. Família Moncunill Raich.
Josep Montaner Domènech.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 102,50€ Full 31,00 €
Llantions 109,00 €
PUJALT : Donatiu 20,00€

FESTA MAJOR

CALONGE. Diumenge vinent, 2 d’octubre, a
les 13 h., celebrarem la missa a la capella a
l’església parroquial de Santa Fe de Calonge
de Segarra en honor de la patrona, Santa Fe, i
de Santa Magdalena del Soler. El veïnat del
Soler va perdre la seva capella en temps de la
desamortització de Mendizábal al segle XIX,
aleshores passar a mans de particulars i es
mantingué el culte fins fa uns treta-cinc anys.
Des d’aleshores la capella del Soler ha entrat
en un període de deteriorament i podem dir
que està a la ruïna. Conservem la imatge de
Santa Magdalena que és venerada amb tota
devoció.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Es reprenen les trobades de formació a nivell
arxiprestal que són molt interessants. Ens queda
una mica lluny i a una hora intempestiva, però
valdria la pena fer un esforç per a la nostra
formació. Ànims.

Dimarts, dia 27 de setembre, de 2/4 de 9 a
2/4 de 10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada .

“INTRODUCCIÓ A “L’ALEGRIA
DE L’AMOR”, exhortació
apostòlica del papa Francesc
sobre la família.

Presenta: P. Lluís Planas, monjo de
Montserrat.

PELEGRINATGE DIOCESÀ A
MONTSERRAT
De forma sobtada ens trobem la programació
d’una pelegrinatge diocesà a Montserrat pel
dissabte dia 8 d’octubre. Les parròquies de l’Alta
Segarra ja teníem programada la tradicional
sortida (Assemblea) pel dia 12 d’octubre al
santuari de Queralt.
Per tant podeu triar o anar a les dues sortides.
A MONTSERRAT:

-Inici del pelegrinatge a les 11 del matí amb la
celebració de la Missa conventual, presidida pel
nostre bisbe Roma. Salutació del Pare Abat.
-Es preveu dinar a 2/4 de 2 : a) Pícnic -portar-se
el dinar; b) "Restaurant de Montserrat" -Edifici el
Mirador (al costat del pàrquing dels autocars).
Preu del dinar pactat pel bisbat 20’00 €
-Comiat a la Mare de Déu, a les 4 de la tarda, a la
Basílica.
Qüestions practiques:
- CAL APUNTAR-SE AL DESPATX PARROQUIAL DE
CALAF ABANS DEL 30 DE SETEMBRE.
-Transport: intentarem organitzar un autocar, si
hi ha un mínim d’assistència.

TROBADA DE LES PARROQUIES
DE L’ALTA SEGARRA
12 D’OCTUBRE viatge a
QUERALT
Tal com marca la nostra tradició, el 12
d’octubre és una ocasió trobar-nos com a
comunitat que camina compartint la mateixa
fe amb la realitat d’una comarca o agrupació
de parròquies.
Així el 12 d’octubre, tal com va decidir el
Consell interparroquial al maig passat,
aquest any es farà també una sortida a un
lloc emblemàtic. Ha semblat que el santuari
de Queralt és un lloc ben significatiu
coincidint amb el centenari de la coronació
de la imatge de la Mare de Déu de Queralt.
- Sortida: 9 del matí de Calaf (Pl. Dels
Arbres), si convé es recollirà a Els Prats
de Rei i a Sant Martí a ¾ de 9.
- A les 11, missa a Queralt.
- A continuació, explicació, per part del
Mn. Ramon Barniol (capellà-custodi del
santuari), del centenari de la coronació
de Mare de Déu.
- A 2/4 de 2 o a les 2, dinar a cal Marçalet
de l'Espunyola.
- A les 5 o 2/4 de 6, visita a l'església
romànica d'Olius (cripta i cementiri
modernista), amb explicació per part del
rector, Mn. Lluís Prat.
- PREU, tot comprès, 35’00 €
APUNTEU-VOS COM MÉS AVIAT
MILLOR a les hores de despatx
parroquial. Dia límit per a la
inscripció: divendres 7 d’octubre.

