9 de desembre del 2018

-

DIUMENGE II d’Advent, cicle C

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
Va passar en temps de Tiberi, Ponç Pilat,
Herodes, Felip i Lisànies, Anàs i Caifàs,
personatges foscos que no han marcat època
ni han capgirat la història.
Però algun dia i en algun lloc
havia de passar,
encara que fos en un racó remot de l’imperi.
L’important és que va passar,
que heu vingut entre nosaltres.
La meva vida, Senyor, ja ho sabeu,
és plena de dies insulsos i foscos,
i m’alegra tant saber que us és igual,
que això no obsta que vinguis a mi
quan vulgueu i com vulgueu
i pregueu possessió del meu cor!
Vull preparar-te el camí,
alçar les fondalades on caic sovint
perseverant en la pregària
i l’escolta de la teva paraula,
abaixar les muntanyes del meu egocentrisme
compartint amb els altres
i servint als que més ho necessiten.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

15 de desembre (dissabte)
8 del vespre: CALAF

Divendres 14: Paquita Gassó Riart.
Dissabte 15: Josep Closa i Maria
Caldarer. Pere Vendrell Montalà
Diumenge 16: Rosa Freixas Pintó (1r.
aniversari). Martí Selva Gassó.
Teresita Querat. Miquel Escolà i Maria
Torra. Josep Solà i Anna Suárez.
Domingo Montfort i Maria Domingo.

16 de desembre (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Conill 16: Família Creus, Carulla i Badal.
COST del FULL dominical
Preu de cada Full, 30 cèntims d’euro.
Preu subscripció a l’any, 25,00 Euros

Aguilar 16: Família Soler Galobart

COL·LECTES i Donatius

DEFUNCIÓ - Funeral

Calaf: Capelleta Sda. Família 26,00 €
Caixetes Full 66,00 €
Caixetes Llantions 267,00 €
Caixeta Caritas 102,00 €
Donatiu per a Caritas 100,00€
Col·lectes 252,00
Sant Martí: Col·lectes 44,82€

Sant Martí Sesgueioles: El divendres 8 de
desembre em pregat per l’etern descans de
ROSA LÓPEZ GARCIA, de 93 anys d’edat.
Descansi en pau.

SANTA LLÚCIA
DIJOUS 13 de desembre, festivitat de Santa
Llúcia, patrona de les cosidores, l’església
gran de Calaf, estarà oberta de les 5 de la
tarda dos quarts de vuit del vespre.

PUJALT
A partir d’aquest dissabte, 8 de desembre, fins
a la primavera, la missa dominical se celebrarà
a la capella de la Puríssima.

DEJUNI VOLUNTARI I PREGÀRIA
La vaga de fam que han començat quatre
dels presos polítics ha tingut un gran impacte
polític, social i emocional. De seguida la
societat civil hi ha reaccionat, intensificant la
protesta a la rodalia de la presó dels
Lledoners i convocant dejunis col·lectius.

Els capellans.cat, proposem:
DEJUNI SOLIDARI AMB ELS
POLÍTICS CATALANS EN VAGA DE
FAM A LLEDONERS
Profundament entristits per la situació que ha
portat alguns polítics catalans a iniciar una
vaga de fam, cristians d’arreu del país, més
enllà dels propis posicionaments polítics
respecte al procés independentista, en
senyal de solidaritat amb ells i tot demanant
una solució justa al conflicte català-espanyol
en curs, hem decidit fer dejuni els
divendres fins que duri la vaga de fam
d’aquests nostres germans.
Qui desitgi afegir-se a aquesta iniciativa i
fer-ho saber a Joaquim Forn, Josep Rull,
Jordi Sánchez i Jordi Turull, pot escriure
nom i cognoms amb el lloc de residència
a capellans.cat@gmail.com o bé per
WhatsApp a 638 593 779.
“Si ets neutral en situacions d’injustícia, has
escollit el costat de l’opressor” (Desmond Tutu,
arquebisbe sud-africà, Premi Nobel de la Pau)

Divendres 30 de novembre i dissabte 1 de
desembre, es fa fer arreu de Catalunya la
recollida d’aliments promoguda pel BANC
DELS ALIMENTS.
Calaf estem associats a Banc dels
Aliments com a soci número 590. Lògicament
ens vam adherir a la campanya de forma
exitosa.
Primer de tot agrair tothom, que van ser
molta gent, que van col·laborar en aportar
aliments en aquesta campanya.
També un agraïment ben càlid als
VOLUNTARIS que van atendre aquesta
campanya. Ha estat el primer any que s’ha
organitzat la recollida d’aliments amb
voluntaris a cada comerç. La seva
col·laboració ha estat essencial tan per
l’atenció a les persones que col·laboraven com
amb la seva amabilitat i compromís. Certament
que ens anima per a la campanya de l’any
vinent i encara perfeccionar-la.
Més encara, una agraïment molt especial
a les persones voluntàries que cuiden el
magatzem i fan l’atenció i distribució dels
aliments a les famílies usuàries.
Sant Martí Sesgueioles s’ha adherit a la
Campanya, amb molt bona aportació. Gràcies.
TOTS ELS ALIMENTS RECOLLITS han
quedat al magatzem de Calaf. Ara cal
distribuir-los equitativament.
TOTAL RECOLLIT: 2.095 quilos d’aliments.

Moltes gràcies!

