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PREGUEM AMB EL SALM del diumenge
Salm 29

Amb quin goig us exalço, Senyor!
m'heu tret a flor d'aigua quan m'ofegava,
i no heu permès que se n'alegrin els enemics.
Senyor, m'heu arrencat de la terra dels morts,
quan ja m'hi enfonsava, m'heu tornat la vida.
R.: Amb quin goig us exalço, Senyor!
Canteu al Senyor, els qui l'estimeu,
enaltiu la seva santedat.
El seu rigor dura un instant;
el seu favor, tota la vida.
Cap al tard tot eren plors,
l'endemà són crits de joia. R.
Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi;
ajudeu-me, Senyor.
Heu mudat en joia les meves penes,
Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre. R.

COMENTARI:
Una intensa i suau acció de
gràcies s’eleva a Déu des del cor
de qui prega, un cop esvaït el
malson de la mort. Aquest és el
sentiment que emergeix amb
força en el salm 29. Aquest himne
de gratitud posseeix una gran
finor literària i es basa en un
conjunt de contrastos que
expressen de manera simbòlica
l’alliberament obtingut gràcies al
Senyor.
Així, al descens “a la fossa” s’hi
oposa la sortida ·de l’abisme” (v.
4); la seva “ira” que dura “un
instant” queda substituïda per “la
seva bondat...” (v. 6); el “plor” del
captard és seguit dels crits
d’alegria de l’endemà (v. 6); el
vestit de dol és seguit pel vestit de
festa” (v. 12).

INTENCIONS MISSES

CELEBRACIONS
16 d’abril (dissabte):
8 vespre: CALAF (Missa amb participació
de la catequesi)
17 d’abril (diumenge):
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Dilluns 11: Família Graells Prat
Dimarts 12: A la Mare de Déu de la Caritat
del Cobre
Divendres 15: Antònia Codina Abelló
Dissabte 16: Josep Closa i Maria Calderer.
Teresita Queralt. Aniset Guilà Freixes
Diumenge 17: Martí Selva Gassó. Família
Oller Vidal. Isidre Fitó Fitó. Miquel Forn
Oliva
Aguilar 17: Lluís Torras Duocastella.
Família Suárez Pujol.
Pujalt 17: Maria Gil Bové. Acció de gràcies
a la Marededéu de Montlleó.

REUNIONS DE PARES I MISSA
AMB PARTICIPACIÓ DE LA
CATEQUESI.

MÀRTIRS D’AVUI I DE
SEMPRE

DISSABTE 16 d’abril:
- a les 5, Reunió de pares de SEGON
ANY de Catequesi.
- A ¾ de 7, Reunió de pares de
PRIMER ANY de Catequesi i infants
de primer any.
- A les 8, MISSA amb participació de la
catequesi i BAPTISME de dues nenes
en edat catequètica.
Aquestes celebracions amb baptismes de nois
i noies en edat escolar tenen una significació
especial. Són infants que ja són més
conscients del que celebren tant per la seva
edat com per la preparació catequètica que es
va fent durant dos anys. És bo que les nostres
comunitats estiguin obertes a la celebració
del sagrament del baptisme a totes les edats
de la vida. És una riquesa de l’Església tant
pel que demana el baptisme, per la família,
pels catequistes i per tota la comunitat que
vol acompanyar-los com a cristians.

No ha estat una bona Pasqua pels cristians
de Lahore. Un suïcida, folrat d’explosius,
segà la vida de més de 70 persones en un
parc públic la ciutat pakistanesa de Lahore.
L’objectiu d’aquest atemptat eren els
cristians pakistanesos que es trobaven per
celebrar modestament la joia pasqual. Un
fanàtic del grup Jamaatul Ahrar, una
escissió del moviment talibà, es suïcidà
sabent que els cristians es congregaven en
el parc després de celebrar la festa pasqual.
En el seu atac foll matà a molts
paquistanesos, uns musulmans i altres
cristians. Tots víctimes innocents d’aquesta
xacra moderna que és el terror islamista. El
terrorisme ha unit tràgicament Brussel·les i
Lahore.

PROCLAMA MATRIMONIAL
Han decidit contreure matrimoni en JAUME
FELIP SOLÉ, veí de Calaf, amb ROSA
ALMONACID SENDIU, també de Calaf.

PASSIÓ ESPARREGUERA
 Dia 16, dissabte, d’abril sortida a la
Passió d’Esparreguera.
 Preu: 30,00 €
 Sortida a les 15.30 de la plaça dels
Arbres i tornada a les 22h.
 Per informació i reserves trucar al
630.38.91.47 (Ariadna) o al despatx
parroquial, a les hores de despatx.
Últims dies per a apuntar-se.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lectes 259,00€ / Donatiu
Celebracions 100,00€ / Llantions 194.00€
SANT MARTÍ: Full Diocesà 48,00 €

(Inspirat a Catalunya Religió)

Diverses entitats i col·lectius han
condemnat aquest atemptat. La mateixa
Generalitat de Catalunya ha tret un
comunicat solidaritzant-se amb el dolor del
poble paquistanès. Algunes associacions i
federacions d’entitats musulmanes han fet
el mateix. En tots els comunicats que he
pogut llegir obliden de destacar que
l’objectiu del suïcida era matar a
paquistanesos cristians. Perquè Jamaatul
Ahrar té a la minoria cristiana del Pakistan
en el seu punt de mira. Des de fa temps els
cristians a Pakistan són sistemàticament
perseguits i assassinats per fanàtics
islamistes, i les seves esglésies assaltades i
cremades amb certa impunitat. Està bé que,
en una situació com aquesta, les autoritats i
entitats cíviques o religioses d’aquí mostrin
la seva solidaritat amb el poble paquistanès
i s’expressi, de forma concreta, amb els
paquistanesos residents a Catalunya.
Perquè ells són també víctimes d’aquest
horror del terror islamista, però no hauria
estat de més haver estès aquesta solidaritat
institucional a la comunitat cristiana
perquè és, en definitiva, l’objectiu constant
dels terroristes de Jamaatul Ahrar.
La màxima consideració envers tots
els perseguits per qualsevol
injustícia, també són autèntics
màrtirs.

