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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 112,1-2.4-8
Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor,
ara i per tots els segles.
R. Lloeu el Senyor, que treu el pobre
de la cendra.
Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.
El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s'eleva més enllà del cel. R.
Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d'allí s'inclina
per veure el cel i la terra. R.

COMENTARI:

+ Aquest breu himne proposa un
doble motiu per a lloar Déu: la seva
infinita grandesa, que transcendeix
tots els límits de l'univers, i la seva
admirable condescendència, que el
mou a "inclinar-se bondadosament"
cap a la terra per elevar els més
pobres i desemparats.
. + Aquest salm era cantat a les
festes religioses més importants,
sobretot durant la celebració del
sopar pasqual (Mt 26,30).
Jesús va cantar aquest salm el
vespre del Dijous Sant... El "nom"
del Senyor (tres vegades), Jesús el
va fer conèixer i estimar... "He
manifestat el vostre nom als homes"
(Jn 17,6). Amb la seva Resurrecció,
el pobre va ser tret de la pols de la
mort per a asseure'l a la dreta de
Déu.
Salta a la vista el parentiu d'aquest
salm amb el Magníficat de María.
+ Déu és garantia de la dignitat de
l'home. Déu no és el competidor de
la grandesa de l'home, sinó el seu
fiador. En hebreu hi ha un mateix
verb per a dir que Déu "domina", o
"presideix" en les altures, i s'ocupa
igualment que el pobre i la dona
desgraciada "presideixin".

CELEBRACIONS
24 de setembre (dissabte):
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF

25 de setembre (diumenge):
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
1: ALENY

INTENCIONS MISSES
Dissabte 24: Josep Solà i Anna Suárez.
Diumenge 25: Miquel Escolà i Maria
Torra. Josep Serra Pasqual.
Aleny 25: Miquel Raurich i família.
Pujalt 25: Josep Bru Millàs. Samuel
Giralt Casanovas.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 221,65€
SANT PERE DE L’ARÇ: Col·lecta 23,65€

FESTA MAJOR
ALENY. Diumenge vinent, 25 de setembre,
a les 13 h., celebrarem la missa a la capella
d’Aleny amb motiu de la festa d’aquest veïnat
de Calonge de Segarra. El patró és Sant
Miquel. Allà ens trobem una bona colla de
gent, tant residents com antics estadants.

CARITAS

Cal donar les gràcies a l’aportació d’aliments
recollits amb motiu de la cursa organitzada el
dissabte de la festa major de Calaf, PUNKTRAIL. Gràcies per l’entrega dels productes

alimentaris que recullen en motiu d’aquesta
esdeveniment a favor dels més necesstitats.
La recollida d’enguany ha estat més
abundant i variada que altres anys. Calculem
uns 1.500 quilos d’aliments. No cal dir que és
una aportació extraordinària per el banc
d’aliments que gestiona l’Ajuntament i
Caritas parroquial. Moltes gràcies per la
vostra solidaritat.
TAMBÉ, aviat Caritas inaugurarà un nou
local pel magatzem d’aliments com també
per a la seva distribució i recollida. Quan
estigui tot en marxa farem una jornada de
portes obertes. Alhora que s’han afegit
voluntaris per col·laborar a Càritas i també
algun nou projecte que donarem a conèixer
al seu moment.

Catequesi
Hi ha innombrables aspectes en la vida humana que cal redescobrir-los i valorar-los. El primer dels deu
manaments diem: “Estimar Déu sobre totes les coses”. D’acord, però com puc estimar Déu si no em
sento estimat? La vida del cristià és, bàsicament, descobrir com Déu ens estima i aquí és on juga un
paper molt important la catequesi, la celebració
dels sagraments, altres formes de formació i
viure la realitat humana amb una mirada cap a
l’eternitat.
Diguem-ho amb poques paraules:
1.- SER ESTIMAT. L’existència humana comença
com a fruit de l’amor dels pares.
2.- ADONAR-SE DE QUI M’ESTIMA. Els petits
resten confiats als braços dels pares i rebutja
braços desconeguts.
3.- DONAR GRÀCIES ALS QUI T’ESTIMEN.
Aquesta paraula “gràcies” és la més divina del
vocabulari humà.
4.- IMITAR L’AMOR DELS QUI T’ESTIMEN. Que
vol dir que també has d’estimar amb tot el cor i
amb tota l’ànima.
LA FORMACIÓ CATEQUÈTICA NO HA D’ACABAR
MAI!

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI PARROQUIAL
per a totes les edats:
21 i 23 de setembre (tardes de 4 a 7)
25 de setembre (matí, de 11 a 13)
28 i 30 de setembre (tarda de 4 a 7)
1 d’octubre (matí de 11 a 13)
Al despatx parroquial

