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PREGUEM AMB L’EVANGELI
Senyor Jesús, estimar-te més que a ningú
no és menystenir la família, els amics,
els pobres o el meu país,
ni menystenir-me a mi mateix.
Estimar-te més que a ningú
vol dir reconèixer en tu el fonament
de cada vida humana
i la força que ens empeny cap a la meta.
Estimar-te més que a ningú
vol dir imitar el teu amor generós,
la teva acollida envers els pobres i petits,
la teva capacitat de perdonar i guarir.
Estimar-te més que a ningú
vol dir estimar la família
com tu estimaves primer Maria i Josep,
i després els deixebles.
Estimar-te més que a ningú
vol dir estimar a tothom
molt millor del que ara els estimo,
i fer de la meva vida un do per als altres
com tu vas fer. (Missa de Dia)

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

5 de setembre (dilluns):
12: CALAF, missa pels fidels difunts

Dilluns 5: Difunts (i pel germà Ramon
Farrés Vilaró)
Dimarts 6: Francisco Gassó Casulleras
Dijous 8: Eulàlia Gasch.
Anna Roca Bars (1r. Aniversari).
Dissabte 10: Ricardo Sáiz Castellano.
Magdalena Chacón de Julián. Família
Cribillers-Riera. Ángel Gazol Ordúñez.

10 de setembre (dissabte):
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF
11 de setembre (diumenge):
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
1: SANT PERE DE L’ARÇ

Pujalt 11: Gabriel Martí Carulla.
Josep Bru Millàs.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lectes 299.87 €/
L’ASTOR: Col·lectes 63.63€
AGUILAR: Full Diocesà 50€

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: - El dia 28 d’agost per JOAN VILA
DUARRI, de 71 anys d’edat.
- El dia 29 d’agost per JOSEP PUIG
ESTRUCH, de 89 anys d’edat.
En pau descansin!

FESTES MAJORS

CALAF. El dilluns 5, a les 12 del migdia, missa
en sufragi dels fidels difunts. A la una del migdia,
als locals parroquials, Conferència “El
bandolerisme i la societat civil als segles XVII i
XVIII”, que com sempre, i que duri, imparteix
Mn. Antoni Pladevall.

SANT PERE DE L’ARÇ
El diumenge 11 de setembre, a les 13 h. a la
parroquial de Sant Pere de l’Arç, se celebrarà la
missa en motiu de la Festa Major. Benvinguts els
qui hi puguin participar.

DIA DE LA CATEDRAL i
JUBILEU DE LES FAMÍLIES
Trobareu tota la informació en el Full Diocesà
d’aquesta setmana. Si algú està interessat a
assistir-hi, ho pot comunicar a la Parròquia.

CATEQUESI
Les inscripcions a la catequesi es faran per a tots
els grups d’infants i de joves, a partir del
dimecres 21 de setembre.

PAGINA WEB
Recordeu que és www.parroquiescalaf.com
S’ha renovat el disseny i algunes presentacions
amb imatges de drown, fetes per PC Calaf
Informàtica. Falta revisar algunes pàgines del
contingut i ampliar material. Tot es farà.
Com a novetat podem trobar la interessant
presentació del treball que feu Mn. Pere Fradera
“LA BÍBLIA DE CALAF” a l’apartat de la parròquia
de Calaf. També la podeu trobar amb you tube
(posant “La bíblia de Calaf”)

Amb motiu de la mort del Germà
RAMON FARRÉS VILARÓ
De forma sobtada ens ha deixat el Germà
Ramon, nascut a Calaf el 6 de gener del 1934 i
morí a Cambrils el 25 d’agost del 2016. Amb 65
anys de vida religiosa com a germà de La Salle.
Que gaudeixis plenament de la vida de Déu!
El poble de Calaf, a més de la Salle, t’agraeix la
teva gran capacitat intel·lectual, el teu servei i
sobretot la teva senzillesa. Gràcies per l’article
que ens vas fer sobre l’Educació amb motiu del
mil·lenari de Calaf.
Aquest dilluns 5 de setembre la comunitat
parroquial de Calaf pregarà pel seu etern
descans, junt amb els altres difunts que ens han
deixat des de la festa major de l’any passat.
Seguidament adjuntem unes frases del sermó
que feu el Visitador de Catalunya amb motiu del
seus funerals:
...I, certament, estimat Germà Ramon, que la
paraula acompanyament ha estat un dels
motors importants de la teva vida de Germà de
La Salle, car has acompanyat moltes persones,
molts Germans en temps de formació, molts
alumnes en els seus estudis com a professor,
com a Director de l’Escola Universitària de
Magisteri “Blanquerna”, també els membres del
Patronat de la Fundació Vidal i Barraquer i els
lectors i usuaris de la nostra rica biblioteca
pedagògica i lasal·liana que tenim en aqueta
santa casa de Sant Josep i a la qual has dedicat
tantes i tantes hores.
Magnífica tasca d’educador lasal·lià la
d’acompanyar els teus
alumnes amb la teva
presència, els teus
bons exemples i les
teves ensenyances, tal
com volia La Salle, i
que tu vas saber
exercir amb molta
cura i dedicació. Tal
vegada, ja ho vas
viure i aprendre al
col·legi dels
“Hermanus” del teu
poble de Calaf, quan de petitet hi vas començar a
anar com els teus altres tres germans...

