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PREGUEM AMB EL SALM del diumenge
Salm responsorial 103,1ab i 24ac.29bc30.31 i 34

COMENTARI:

Beneeix el Senyor, ànima meva.
Senyor, Déu meu, que en sou de gran.
Que en són de variades, Senyor, les vostres
obres, la terra és plena de les vostres criatures.

El tema d'aquest bonic himne és
l'obra de Déu en la creació. Té
relació amb el primer capítol del
Gènesi. Tanmateix, el salmista
utilitza les seves fonts d'inspiració
amb una gran llibertat i originalitat.
Es descriu l'univers visible com
una realitat desbordant de
moviment i de vida, que reflecteix,
fins i tot en els detalls més ínfims,
el poder i la saviesa del Creador.

R. Quan envieu el vostre alè, Senyor,
renoveu la vida sobre la terra.
Si els retireu l'alè, expiren
i tornen a la pols d' on van sortir.
Quan envieu el vostre alè, reneix la creació,
i renoveu la vida sobre la terra.
Glòria al Senyor per sempre.
Que s'alegri el Senyor contemplant el que ha
fet,
que li sigui agradable aquest poema,
són per al Senyor aquests cants de goig.

Imaginem Jesús, l'home-Déu que
vingué a viure enmig dels éssers que
havia creat, passejant-se entre els
seus dominis, entre la seva obra
mestra, mirant el mar, el sol, els
animals, els éssers vivents. Les
paràboles ens parlen de molts d’ells.
Hem de descobrir constantment la
bellesa, la fecunditat, el poder de la
creació: a còpia de viure entre
aquestes meravelles, ens habituem
als paisatges, als boscos, a les
flors... No som sensibles al seu
missatge.

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
21 de maig (dissabte):
8 vespre: CALAF (Missa de Catequesi)
22 de maig (diumenge):
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Dilluns 16: Teresita Queralt.
Dimarts 17: Antoni Isart.
Dimecres 18: Josep Raurich Castellà.
Família López-García.
Dijous 19: Acció de gràcies a la Marededéu
de Montserrat.
Dissabte 21: Josep Closa i Maria Calderer.
Anicet Guilà Freixes.
Diumenge 22: Félix Calvo Sáiz.
Conill 22: Isidre Colom Prat i família.

CATEQUESI i MISSA
Dissabte vinent, 21 de maig, a ¾ de 7, reunió
de pares i infants de catequesi de PRIMER
any. A ¾ de 8 ens trobem tots (sobretot
pares i infants de primer i segon any de
catequesi) a l’església per l’assaig dels cants
de la missa. A les 8 en punt comença la
celebració de la missa.
En aquesta celebració es farà entrega del
“Credo” i el Pare nostre als infants.
El diumenge 22 hi haurà comunions a Sant
Martí Sesgueioles; el dia 29 de maig i 5 de
juny a Calaf; el 12 de juny a Pujalt i a mig
juliol a Aguilar. També hi ha alguns que la
rebran en altres parròquies.
La tasca de la catequesi sol ser intensa i ben
participada. Queda un petit mal regust en la
continuïtat post comunió. Què passa? La
resposta no és fàcil ni podem caure en tòpics
i respostes acusatòries. El moment és
complex però de cap manera s’hi val el
desànim sinó seguir testimoniant la nostra fe
i procurar fer les coses (formació, reunions,
celebracions...) ben fetes. Tots som
responsables i cridats a obrir-nos a Déu i a la
seva voluntat.

FESTA DE LA GENT GRAN
CALAF: A més de tot el programa d’actes que
es faran amb motiu d’aquesta durant tota la
setmana del 16 al 22 de maig, el diumenge 22
a la celebració de la missa, a 2/4 de 12, es
tindrà en compte aquest esdeveniment tant
en la pregària com amb el concert que ens
oferirà la Coral Ressons a la mateixa església.

BAPTISME
CALAF: Diumenge dia 8 de maig vam batejar el
nen EUDALD SUÑÉ CAMPO. Enhorabona!!

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Llantions 134,00€ / F ulls 31,00€ /
Col·lecta 173,50€/ Celebracions 70,00€
PUJALT: Col·lectes 375,00€/ Seminari 93,10€/
Full 61,19€

RAMON LLULL
Com sabem es commemora el 700 aniversari
de la mort de Ramon Llull (1233? – 1315) i és
moment de recordar la seva vida i obra
d’aquest gran savi. Home model tant en la
innovació i en la integració de cultures com en
el diàleg interreligiós.
En ocasió del més de maig, dedicat a Maria,
reproduïm el seu poema:
A VÓS, DONA, VERGE SANTA MARIA
original

A vós, Dona Verge Santa Maria,
dó mon voler qui es vol enamorar
de vós tan fort, que sens vós no volria
en nulla re desirar ni amar;
car tot voler ha melloria
sobre tot altre qui no sia
volent en vós, qui és maire d’amor;
qui vós no vol no ha d’on s’enamor.
Pus mon voler vol vostra senyoria,
lo meu membrar e el saber vos vull dar;
car sens voler, Dona, jo què els faria?
E vós, Dona, si us plai, façats membrar,
entendre, amar, a clerecia,
per ço que vagen en Suria
los infeels, convertir, preïcar,
e els crestians facen pacificar.
Man home se vana que morria
pel vostre Fill, si lloc venia;
mas paucs son cells qui el vagen preïcar
als infeels, car mort los fai dubtar.
Català actual:

I A vós, Dona Verge Santa Maria, dono el meu voler
que es vol enamorar de vós tan fortament que no
voldria desitjar ni estimar altra cosa fora de vós, ja
que tot voler és millorable sobre qualsevol altre
excepte el voler de vós, que sou mare d’amor; qui no
us vol a vós no pot enamorar-se de ningú.
II Com que el meu voler vol la vostra senyoria, també
us vull donar la meva memòria i el meu saber; ja que,
sense voler, Dona, jo què en podria fer d’ells? I vós,
Dona, si us plau, feu que els clergues us recordin,
entenguin i estimin per tal que vagin fins a Síria [Terra
Santa] a predicar i convertir els infidels, i a pacificar
els cristians.
III Molts homes es vanen que moririen pel vostre Fill
si calia; però són pocs aquells qui van a predicar
entre els infidels, perquè la mort els fa dubtar.

