18 de desembre 2016

-

DIUMENGE IV d’Advent - A

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 EL SALM del diumenge

Salm responsorial 23,1-2.3-4ab.5-6

És del Senyor la terra i tot el que s'hi mou,
el món i tots els qui l'habiten.
Li ha posat els fonaments dins els mars,
i les bases, a les fonts dels rius.
R. Ha d'entrar el Senyor, el rei de la
glòria.
Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?
Qui pot estar-se al recinte sagrat?
El qui té el cor sincer i les mans sense culpa,
que no confia en els déus falsos. R.
Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquests són els qui vénen a buscar-vos,
Senyor, per veure-us de cara, Déu de Jacob.

COMENTARI
Aquest “salm del Regne” descriu
l’entrada d’una processó al temple...
És Javhè, el Déu creador de
l’univers, el nostre Rei Jahvè, qui ve
a prendre possessió del seu palau i
de la seva ciutat. En aclamar-lo,
Israel el feia regnar d’una manera
efectiva i li professava submissió.
Un cop més, podem recitar aquest
salm “amb Jesús”, ja que ningú
millor que ell el va viure de veritat.
Sembla que aquesta pàgina de
l’Antic Testament hagi estat escrita
per a Ell. “Qui pot pujar a la
muntanya del Senyor?” “Ell, Jesús,
l’home del cor sincer i les mans sense
culpa, que en cap moment no lliurà
la seva ànima als ídols d’aquest
món, que va dir “sí”, quan era “sí”,
sense recórrer a juraments inútils
(Mt 5,33-37).
Cada un de nosaltres ha d’aplicar
aquest salm a la seva pròpia
situació. ¿Qui pot pujar al lloc sant
de Déu, el cel? Resposta: Tots
aquells que han viscut sota el signe
de la consciència, de l’amor autèntic.
Senyor, feu-nos dignes de la vostra
santedat, vós que sou l’amor!

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS

24 de desembre (Dissabte)
10 de la nit: AGUILAR
12 de la nit: CALAF
25 de desembre (Diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
26 de desembre (Dilluns)
10: CASTELLAR
2/4 de 8 del vespre: CALAF

Dijous 22: Maria Lluïsa Puig Castellà (6è
Aniversari)
Divendres 23: Bárbara Aynés Davins.
Maria Estany Albareda.
Dissabte 24: Maria Trullàs Alsina. Narcís
Mallorquí Vinyoles. Vicenç Trullàs Prat.
Maria del Carmen Povedano García (5è.
Aniversari). Família Vilaseca – Caellas.
Diumenge 25: Jaume Salat Pons. Josep
Pou Farrés i Dolors Junyent Marmí.
Carme Esquius Oliva.
Conill 25: Família Palà – Palou.

COLEBRACIÓ DEL PERDÓ

Dimecres, 21 de desembre a 2/4 de 8
hi haurà la missa vespertina. A les 8 del
vespre, a la capella dels Dolors,
celebració del perdó.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 208,12€ / Capelleta 67,88€
Donatiu 200,00€ / Donatiu Càritas 500,00€

RELLEU DE PRIORES
PUJALT: Aquests dies s’ha fet el relleu de
priores a la parròquia de Sant Andreu de
Pujalt. Deixen aquest servei la M. Carme Solé
i l’Assumpta Prat. Agafen el relleu la Mercè
Bru i l’Assumpció Marcé. Gràcies per la
vostra eficàcia i bona voluntat.

CELEBRACIÓ A ROMA
Amb motiu dels cinquanta anys de
l’ordenació sacerdotal de Mns. Valentí
Miserachs i Grau, s’han celebrat dos actes del
tot significatius a Roma, en que un grupet de
Calaf i Sant Martí Sesgueioles hi ha estat
presents.
El dissabte, 10 de desembre, a la Sala
Acadèmica del Pontifici Institut de
Musica Sacra, es feu un concert “Nadal
Català, ELS PASTORETS DE CALAF”,
música i direcció de Mns. Valentí
Miserachs, amb la Cobla Sant JordiCiutat de Barcelona i amb el cor
Capella Ludovicea de Roma; amb
participació de dos cupletistes dels
pastorets de Calaf. La sala estava plena,
unes 160 persones, i va ser un èxit
total, innovador a Roma pel so de la
Cobla i la màgia dels Pastorets, per la
direcció acurada i la compenetració
total de músics i cor malgrat no haver
pogut assajar massa. El públic va vibrar
i gaudir plenament. Una fita que
iniciaren actors i directors dels
Pastorets, El Casal de Calaf i Mns.
Valentí.
La segona gran celebració fou el
diumenge 11 de desembre, a les 10 del
matí, a la Basílica de Santa Maria la
Major de Roma. La missa presidida per
Mns. Valentí acompanyat d’un gran

nombre de concelebrants, lectors, escolans,
organitzadors i amb l’acompanyament coral i
musical de la Capella de Santa Maria de la
qual n’és mestre Mns. Valentí. Certament el
cant fou del tot lluït amb acompanyat
d’instruments musicals d’orgue i de vent. Els
innombrables assistents hi intervingueren
amb el cant gregorià, ben conegut pels que
som més grans. Mn. Valentí pronuncià una
homilia agraint a Déu els anys de sacerdoci
amb detalls de la vida i amb referència les
lectures pròpies de l’Advent; una homilia
vibrant, catequètica i agraïda. Tots els
assistents vam quedar meravellats com en un
temple tan gran ens hi sentíssim tan acollits i
participatius.
Acabada la celebració ens oferiren un
suculent i abundant aperitiu, on poguérem
escoltar de nou unes veus de la Capella de
Música i dels instruments de vent; alhora
compartírem vivències amb tots els
convidats.
Gràcies per tot el que significà aquest
esdeveniment dels 50 anys de sacerdoci de
Mns. Valentí. Totes les celebracions d’aquest
esdeveniment, també a Sant Martí, han estat
plenes de calidesa, bona voluntat i aportació
dels qui hi ha participat. Auguri Mns.
Valentí!

