6 de maig del 2018

-

DIUMENGE VI de PASQUA – 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
Quantes ferides en nom de l’amor!
Quina paraula tan ambigua i desgastada!
quants crims, trencaments
i llàgrimes de ràbia associats a aquest mot!
Tot i així, té un magnetisme indestructible
i cap altra paraula el pot substituir,
perquè és el principi de tota vida
i la seva font no es pot corrompre.
L’amor neix de tu, Pare,
es reflecteix en el Fill
i per ell es vessa sobre la creació,
i especialment sobre nosaltres,
creats a la seva imatge
i, per tant, capaços d’estimar.
Que el teu Esperit, Senyor,
restauri la bellesa i la puresa original
del nostre cor, tacat del pecat.
Que ens deixem mirar i estimar per tu
amb el teu amor entranyable,
i que així aprenguem a estimar-nos
els uns als altres amb tota veritat
i sense reserves.
(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
La celebració de la missa dels dies feiners
és a 2/4 de 8 de la tarda.
12 de maig (dissabte)
8 del vespre: CALAF
13 de maig (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
1:AGUILAR

INTENCIONS de MISSES
Dimarts 8: Francisco Gassó Casulleras.
Dissabte 12: Josep Cribillers Anguera.
Pere Vendrell Montalà.
Diumenge 13: Rosa Piñol Vilaseca.
Conill 13: Agustí Creus Esquius.
Aguilar 13: Maria Magdalena Mir Suárez.
Sant Martí 13: Antonio Sarri Miserachs.

AGUILAR DE SEGARRA
Com cada any, el segon diumenge de maig,
la parròquia de Sant Andreu d’Aguilar celebra
aquest aplec entorn de la capella de Sant
Miquel que està situada sota l’antic castell i
antiga parròquia de Sant Andreu.
La celebració de la missa serà a la una del
migdia. Acabada la missa es fa una processó,
benedicció dels panets; la distribució i
despesa va a càrrec d’una família del poble,
seguint una llista establerta. No cal dir que
aquest dia hi ha una bona concurrència de
gent.

DEFUNCIÓ - Funeral:
Calaf: El dia 16 d’abril vam pregar per l’etern
descans de JAUME CIRCUNS PUIG, de 81
anys d’edat.
El dia 30 d’abril, per JOAQUIM SARRET
SALAS, de 67 anys d’edat.
Que en pau descansin.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Celebracions 40,00€
Col·lectes 110,00€
Llantions St. Sebastià 312,00 (net)

51è PELEGRINATGE A
LOURDES DE FRANÇA.
Del 16 al 20 de juny

