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DIUMENGE X de durant l’any - C

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 5 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
Una viuda que perd el fill únic.
Havia tingut una família i una descendència.
Ara ho ha perdut tot. No té futur.
Jesús passa i se’n compadeix.
El noi torna a la vida,
s’asseu i es posa a parlar:
és la postura del mestre que ensenya!
Més enllà del fet concret,
l’evangelista vol que
ens fixem en la càrrega simbòlica del relat.
I la fe ens empeny a aplicar
la Paraula de Déu a la nostra vida.
¿No podem veure en aquesta mare viuda
un símbol de la nostra societat europea,
en altre temps expansiva, exportadora de
civilització als pobles del món,
i ara apagada i estèril, incapaç
de connectar amb les noves generacions
i de donar resposta als nous
problemes de la humanitat?
El cristianisme forma part de les arrels
de la cultura europea,
però no podem reduir la fe a una relíquia històrica.
Si ens deixem tocar per Jesús,
podem recobrar una vida que ja semblava perduda
i podem dir la paraula que el món necessita escoltar:
“Jove, aixeca’t”

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
11 de juny (dissabte):
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF
12 de juny (diumenge):
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Dilluns 6: Francisco Gassó Casulleras.
Conxita Gassó Casulleras.
Josep Jordana Sibila.
Dimecres 8: Acció de gràcies a Sant Pancràs.
Dissabte 11: Família Fitó Parés. Família
Cribillers Riera. Neus Noguera Badrenas.
Diumenge 12: Miquel Escolà i Maria Torra.
Família Morros Selvas. Carmen Matas Espejo.

BAPTISMES

SANT PERE DE L’ARÇ: El dia 28 de maig vam
batejar las nena NÚRIA GARRIGA SILVESTRE.
CALAF: El dia 29 de maig vam batejar el nen
BERN REGÍ REÑÉ.
Enhorabona!!!!

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans:
AGUILAR: El dia 31 de maig per JOSEP SOLER
GALOBART, de 87 anys d’edat.
CALAF: El dia 3 de juny per JOSEP MENSA PONS,
de 50 anys d’edat.
En pau descansin!

COL·LECTES i DONATIUS

CALAF: Col·lecta Corpus 499,50€/ Celebracions
50,00€ / Donatiu Caritas 15 €
SANT PERE DE L’ARÇ: Celebracions 100,00€

VISITES PASTORALS DEL Dr. JOSEP TORRES i BAGES (1)
Com ja ens han comentat repetidament, aquest any recordem el centenari de la mort de l’insigne
bisbe de Vic, Dr. Torres i Bages. En donarem a conèixer alguns aspectes, sobretot del seu pas
més proper a nosaltres com són les visites pastorals. Aquesta visita pastoral a totes les
parròquies, el bisbe la sol fer (si pot) cada cinc anys.
El contingut de les actes són breus perquè considerava que ja parlava a la gent i que de paraula
advertia al clergat del que creia més convenient.
Avui reproduïm la primera visita que feu a Calaf. Pel que es veu a l’església parroquial hi havia
una desfilada d’imatge de sants que no sabem si feien concurs de bellesa o què. Continuarem.

