20 de març 2016

-

DIUMENGE de Rams- C

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 21

COMENTARI:

Tots els qui em veuen es riuen de mi,
amb els llavis i amb el cap prenen aires de
mofa:
«S'ha adreçat al Senyor; que l'alliberi, doncs;
que el salvi, si tant se l'estima».

Aquest salm supera tots els del seu gènere
per la intensitat de la súplica i per la
impressionant descripció dels sofriments
que pateix el salmista:

R. Déu meu, Déu meu, per què m'heu
abandonat?

+ S’hi troba expressat l’abandó d’un
home just, que ha arribat al límit del
sofriment físic i moral, sobretot, en
sentir-se abandonat per Déu.

M'envolta una munió de gossos,
em rodeja un estol de malfactors,
m'han lligat les mans i els peus,
puc comptar tots els meus ossos. R.
Es reparteixen entre ells els meus vestits,
es juguen als daus la meva roba.
Almenys vós, Senyor, no us allunyeu;
força meva, cuiteu a defensar-me. R.
Anunciaré als meus germans el vostre nom,
us lloaré enmig del poble reunit.
Fidels del Senyor, lloeu-lo,
fills de Jacob, glorifiqueu-lo,
reverencieu-lo, fills d'Israel. R.

+ No obstant això, fins i tot enmig dels
més grans sofriments, el salmista prega
amb una infrangible confiança en Déu i
està segur de l’alliberament final.
+ Per això, la seva oració acaba amb un
cant de lloança i acció de gràcies,
convidant tots els fidels a celebrar el
Senyor, que no nega el seu ajut als
pobres.
+ Aquest Salm ocupa un lloc excepcional
en la pietat cristiana, perquè Jesús, en el
moment de la crucifixió l’utilitzà per a
expressar els turments de la seva agonia.

CELEBRACIONS
24 de març (dijous):
5 tarda: AGUILAR
2/4 de 7: SANT MARTÍ
8 vespre: CALAF
25 de març (divendres):
2/4 de 12: CALAF
2/4 de 12: PUJALT
2/4 de 5: SANT MARTÍ
5 tarda: AGUILAR
2/4 de 7: CONILL
9 vespre: Via Crucis ST. MARTÍ
9 vespre: Via Crucis CALAF

26 de març (dissabte):
10 vespre: CALAF
27 de març (diumenge):
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

COL·LECTES i DONATIUS
INTENCIONS MISSES
Dissabte 26: Família Puerta Paje
PUJALT 27: Maria Gil Bové.

CALAF: Capelleta Sagrada Família 130,00€/
Col·lectes 266,00€

NOTA: CALAF, dilluns 21, a les 3 de la
tarda, NETEJA al temple.

APORTACIÓ
SETMANA SANTA 2016
Contemplo Jesús clavat en creu. Faig memòria de la tercera Paraula que va dirigir a la mare i al
deixeble que estimava: “En veure Jesús la mare i, al seu costat, el deixeble que estimava, digué a
la mare: «Dona, aquí teniu el vostre fill». Després digué al deixeble: «Aquí tens la teva mare». I
des d'aleshores el deixeble la prengué a casa seva.” (Jn. 19,26-27)
Jesús agonitza i mort a la creu. El seu cos és davallat i la Mare el rep als braços.
Amb Jesús tots som fills de Déu, i amb Ell esdevenim germans els uns dels altres. La Verge Maria
és la nostra mare.
Jesús continua morint en el nostre món d’avui. El seu rostre, i el seu cos ensangonats, són una
realitat en cada persona que mort víctima de la violència, essent vessada a terra la seva sang. I la
Verge, és la Mare que plora al costat de cada Fill,
contemplant-lo mal-ferit, agonitzant o mort.
De la creu de Jesús crucificat va davallant encara
sang viva, la sang de tants màrtirs que lliuren la
vida a causa de la seva fe, de les seves creences.
Altres van morint en aquestes llargues guerres
fratricides. Actualment els exiliats fugint de la
mort van caminant per camins inacabables en
situacions tràgiques. Els més febles van quedant
tirats a les voreres, altres van arribant en pasteres
sobrecarregades. Alguns malauradament perden
definitivament la seva vida en el mar.
Contemplem consternats, els milers de persones
que queden encerclats en camps improvisats. Així
malviuen tots aquests germans refugiats, on els
falta l’essencial per viure amb la dignitat a la qual
té dret tot ésser humà. Per últim, amb els braços
sagnants intenten superar les xarxes de punxes
d’aquestes tanques que acaben amb el somni
d’arribar, on per a ells és, la terra promesa. Són a
les portes d’aquesta Europa, on per a molts acaba
el seu destí, la seva il·lusió i per altres la seva
vida.
Fixant la meva mirada vers Jesús goso dir-li:
Senyor, deixeu-me besar les vostres llagues, perquè amb el meu gest vull besar les ferides de cada
germà meu. Ells hi són crucificats essent innocents com Tu. Jesús, deixa’m quedar aquí, al peu de
la teva Creu, perquè jo vull estar amb Tu, i amb ells alhora.
Al mirar el rostre de la Verge, la meva mirada s’ha creuat amb la seva. Mare, encara avui rebeu als
braços tants fills morts, vulgueu-me aquí amb Vós, i ajudeu-me a sostenir-los junt amb els vostres
braços. Aquests, com Jesús, són els meus germans.
La nit s’havia estès damunt el Gòlgota, sentia passar els míssils, sentia com explotaven les
bombes i queia la metralla. Contemplava corrues de gent que anava passant, pasteres que la mar
engolia, xarxes de filferro molt altes amb claus. Contemplava Jesús mort amb tants altres... I vaig
entrar dins el silenci, contemplant tant real i incomprensible aquest divendres sant. Tant colpidor
com en aquell primer divendres sant.
Josefina Vilalta

