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PREGUEM AMB EL SALM del diumenge
Salm responsorial 144,8-9.10-11.12-13ab

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l'amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat.
R. Beneiré el vostre nom per sempre,
Déu meu i rei meu.
Que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre Regne
i parlin de la vostra potència. R.
Que facin conèixer als homes les gestes del
Senyor,
la magnificència gloriosa del seu Regne.
El vostre Regne s’estén a tots els segles,
el vostre imperi, a totes les generacions. R.

COMENTARI:
Per tal de cantar les perfeccions
de Jahvè, que assenyalen les
seves intervencions en la història,
aquest himne copia i reprodueix
un cert nombre de sentències
molt repetides, que organitza en
un poema alfabètic.
Lloa i exalta la grandesa i el
poder de Jahvè, la seva bondat i
el seu amor, la glòria i el poder
del seu regne, la seva justícia i
veritat. Que tothom beneeixi el
seu nom per sempre més.
Jesús és l'expressió vivent i
l'encarnació d'aquesta tendresa
de Déu de què parla el salm. Ell
és aquell "que sosté els qui cauen
i aixeca els afeixugats".
Digues-me com és la teva oració,
i et diré qui ets. Hi ha persones
que diuen "estimar" una altra
persona, i de fet només s'estimen
a si mateixes: tot el seu llenguatge, totes les seves actituds,
són únicament per a "aprofitar"
l'altre i no per a "servir"... Sovint
amb Déu també som uns interessats egoistes. Encara que
diem a Déu "faci's la vostra
voluntat", de fet estem dient "que
es faci la meva voluntat".

CELEBRACIONS
30 d’abril (dissabte):
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF (Confirmacions)
8 vespre: PUJALT
1 de maig (diumenge):
10: CONILL
12: SANT SEBASTIÀ
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dimarts 26: Montserrat Lladó Ramonet
Dimecres 27: Montserrat Miquel Montcunill
Dijous 28: Miquel Forn Oliva
Divendres 29: Neus Noguera Badrenas.
Manuela Royo Martín.
Dissabte 30: Família Oller-Vidal.
Diumenge 1: Ramon Sala Coy.

BAPTISMES
CALAF: El dia 16 d’abril van rebre el
sagrament del baptisme: el nen MARÇAL
BOLADERAS PASANS. També, en edat
catequètica, les nenes ANGELICA VÁZQUEZ
BALAES i CINTA ANDREU LLADÓS.
Enhorabona!

PROCLAMA MATRIMONIAL

Han decidit contreure matrimoni en RAMON
MIQUEL GARRIGA, veí de Calaf amb
MÒNICA NAVAS DUCH, també de Calaf.

SANT JORDI i MARE DE
DÉU DE MONTSERRAT,
patró i patrona de
Catalunya
En aquests moments que la nostra nació
catalana rep atacs tant de fora com de dins,
no serà per demés llegir els nostres clàssics
que anhelaven arribar on estem. Però
encara ens queda molt per fer i anhelar.

HIMNE A CATALUNYA
DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
SANT MART: El dia 21 d’abril per JERONI
ENRICH LLORENS, de 81 anys d’edat. Que
en pau descansi.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 201,50€/ Donatiu 70,00€

CONFIRMACIONS
Dissabte vinent, 30 d’abril, a la missa de les
8 de la tarda, hi haurà la celebració de 18
nois i noies que rebran el sagrament de la
Confirmació.
És una joia i una gràcia, per a la nostra
comunitat i per l’Església, que aquest dies
de Pasqua se celebrin tants sagraments de
la iniciació cristiana com són el baptisme,
la confirmació i l’eucaristia. Donem-ne
gràcies a Déu.

VOT DE POBLE
Diumenge vinent, 1 de maig,
tradicional vot de poble a la capella
de Sant Sebastià.
-

A les 11, sortida en processó de
davant de l’església de Calaf.

-

A les 12, celebració de la missa i
renovació del Vot de Poble
davant la capella de Sant
Sebastià.

(Angel Guimerà)
¡Oh Catalunya, mare nostra,
mare del cor que venerem,
respira fort i aixeca el rostre:
mentre el món sia món te voltarem.
Avant, avant, que ets nostra mare!
Sàpigue’t tu, que Déu ja et sap,
i el teu terrer és teu encara
amb l’ànima damunt, de cap a cap.
Regada amb sang, ta terra és bona,
Tingues al mar clavats los peus,
un braç enlaire per l’escona,
i amb l’altre arrapa’t fort als Pirineus.
Amb nostra llengua franca i noble
crida’ns a tots, que et respondrem;
som una raça i som un poble,
i tan drets com caiguts poble serem.
Caiguts avui i enmig de runes;
demà el peu ferm i enlaira els corts;
sense captar d´enlloc engrunes,
sense lligams de ferro ni de flors.
Va, doncs, oh Pàtria, que t’ho imploren
damunt la terra els qui s’hi estan,
davall la terra aquells que foren,
i més lluny que els estels els que vindran.
Que no ets pas morta; ets adormida.
Amb ta bandera els vents remou;
sigui tothom a l’embranzida,
i cauran els castells quan diguis: Prou!

