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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 121,1-2.4-5
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor».
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.
R. Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor».
És allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor.
A complir l'aliança d'Israel,
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia.
Els tribunals del palau de David. R.

COMENTARI:
L'alegria dels pelegrins en emprendre la marxa cap a Jerusalem,
l'espectacle de les tribus que
avançaven processionalment i
l'emoció que s'experimentava en
trepitjar el terra de Sió, donen peu
al salmista per a fer un elogi
entusiasta de la ciutat santa.
La massa "compacta i harmoniosa"
de les seves cases i els seus palaus,
imatge de la unitat del poble elegit,
constituïa un especial motiu
d'admiració. L'elogi es converteix en
auguri de felicitat per a Jerusalem i
els seus habitants.
La peregrinació, que llavors es feia
a peu, havia de tenir un profund
sentit simbòlic: sortir de casa,
posar-se en camí, afrontar els perills
i la fatiga d'un llarg viatge, comptar
els dies, tenir la ment fixa en la meta
llunyana, que dia a dia s'apropa...
Mirar finalment el turó, llargament
desitjat! És aquesta la paràbola de
la condició humana, en marxa cap a
la "Casa de Déu".

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

26 de novembre (Dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 vespre: CALAF

Dissabte 26: Miquel Riu Llena (1r. Aniv).
Margarida Riu Llena (1r.Aniv). Tomás
Pardos Carnicer. Eulàlia Mensa
i Ramon Suárez.
Diumenge 27: Isidre Fitó. Félix Calvo Sáiz.

27 de novembre (Diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Aguilar 27: Madeleine Poulon Duocastella.

COL·LECTES
CALAF: Col·lecta Germanor 394,50€
SANT MARTÍ: Col·lecta Germanor 38,15€

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, dia 23 de novembre, de 2/4 de 9 a
2/4 de 10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada.

“SOLI DEO GLORIA: L’art
musical de Johann Sebastian
Bach”.

Presenta: Oriol Pérez Traviño, musicòleg i
assagista.

SETMANA DE LA PARAULA
La setmana del 20 al 27 de novembre,
d’acord amb una recomanació de l’episcopat
català,
ens proposarem contemplar LA
PARAULA. Vol dir que serà una setmana per
fixar-nos més en el valor d’aquella Paraula
que ens ve de Déu mateix: la Bíblia.

CARRETÓ SOLIDARI
Divendres 25 i dissabte 26, a nivell de
Catalunya es fa el gran recapte “BANC
D’ALIMENTS”. Aquesta organització té
autonomia pròpia, fa la seva distribució pel
seu compte i ajuda a les altres organitzacions
que signen contracte amb Banc d’Aliments. A
més ells tenen els seus comerços on fan el
recapte entre ells “Condis”, a Calaf el tenim.
Però Càritas Parroquial de Calaf és possible
que signi contracte amb Banc d’Aliments. De
manera que tot el que es reculli Banc
d’Aliments a Calaf ho donen al servei del
nostre petit banc d’aliments que administra
l’Ajuntament de Calaf i Caritas Parroquial.

PROPOSEM una trobada per a tothom que
hi estigui interessat, i per a tots els pobles
veïns, sobretot els lectors de les lectures en
les celebracions de les misses,

 el proper 24 de novembre (dijous),
 a les 9 del vespre,
 a la Cripta de Santa Calamanda de
Calaf.
Es faran lectures i comentaris d’uns textos
bíblics i algunes indicacions per una bona
proclamació de la Paraula de Déu .
Som responsables que la llavor de la Paraula
no quedi infructuosa en nosaltres. La farem
créixer amb la lectura, l’estudi, la pregària, la
predicació, la interpretació a partir de la
nostra experiència de vida.
“Tota la predicació de l’Església, com
la vida cristiana mateixa, es nodreix
contínuament
de la Paraula
de Déu”.
(Dei Verbum, Concili
Vaticà II)

A semblat bé. Doncs, ajuntar-nos a aquesta
campanya i ampliar-la a altres comerços amb
el lema ja conegut: CARRETÓ SOLIDARI.
Així a partir de divendres trobareu un carretó
als comerços que estan anunciats en el cartell
i un carretó al mateix comerç on podreu fer
la vostra aportació amb aliments.
També es poden aportar aliments per a
Càritas al nou local: Raval Sant Jaume 53 A,
tots els dimecres de 4.30 a 6.30 de la tarda.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració i
per la gentilesa dels comerços.

