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Que s'alegrin davant d'ell els justos,
que no planyin res per celebrar el seu triomf.
Canteu al Senyor, lloeu el seu nom,
celebreu davant d'ell el seu triomf.
R. Instal·làreu els pobres, Déu nostre,
al país fèrtil del vostre patrimoni.
Déu és pare d'orfes, defensor de viudes,
des del lloc sagrat on resideix.
Déu dóna casa als desemparats,
allibera els captius i els enriqueix. R.
Senyor, vau fer caure una pluja abundant
per refer els vostres camps esgotats;
vau allotjar-hi la vostra família.
Instal·làreu els pobres, Déu nostre,
al país fèrtil del vostre patrimoni. R

Interior de l’església
de Pujalt, una vegada
restaurada i
celebració popular
acabada la missa
del 21 d’agost.

COMENTARI:
Aquest cant de victòria rememora la
gesta que va realitzar el Senyor
quan va conduir triomfalment el seu
poble des del Sinaí fins a la
muntanya de Sió.
Entorn d'aquesta idea central,
s'agrupen diversos temes afins,
expressats en un llenguatge
accentuadament poètic i carregat
d'al·lusions mitològiques.
Les estrofes se succeeixen sense
connexió aparent; però això es deu,
en part, al fet que el text del salm
correspon a les diverses etapes
d'una litúrgia processional.
Aquest salm ens revela "cap on" va
la humanitat: els sobresalts, els
canvis de les civilitzacions, les
guerres... Les absurdes violències
sanguinàries... L'opressió en totes
les seves formes... El pecat, la
mort... Tot això avança cap a "la
culminació de la història" que serà la
victòria de l'amor.

CELEBRACIONS
3 de setembre (dissabte):
1: SANTUARI de PUIG DE RAM
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF
4 de setembre (diumenge):
10: CONILL
2/4 d’ 11: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
6 de la tarda: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
L’ASTOR: Diumenge 28: Ramon Morros
Mas. Josep Morros Parellada. Josep
Ramallat Vilaseca. Pilar Sala Serena.

CALAF. Aquest cap de setmana vinent també
és la Festa Major de Calaf. A més d’un programa
molt complet d’actes lúdics i culturals, les
celebracions religioses més rellevants són:
Diumenge 4, a dos quarts de dotze, celebració de
la missa amb participació en els cants amb la
Coral Ressons del nostre poble. Acabada la missa
i a la plaça Gran, ballada de la Metradansa. El
dilluns a les 12, missa en sufragi dels fidels
difunts. A la una del migdia, als locals
parroquials, Conferència “El bandolerisme i la
societat civil als segles XVII i XVIII”, que com
sempre, i que duri, imparteix Mn. Antoni
Pladevall.

CALAF: Dijous 1: Ramon Sala Coy
Dissabte 3: Família Forn Mas
Diumenge 4: Maria Lluïsa Puig Castellà.
Dr. Josep Font Riera

NOCES D’OR SACERDOTALS DE
MONSENYOR VALENTÍ
MISERACHS i GRAU

AGUILAR 4: Josep Soler Galobart.
Paquita Esquius Borràs

LA CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA SERÀ DIUMENGE
VINENT, 4 DE SETEMBRE
o A les 6 de la tarda celebració de la missa,
presidida per Mns. Valentí, concelebrada
amb altres sacerdots, amb assistència
feligresos i coneguts d’arreu. Els cants,
l’ocasió s’ho mereix, han estat preparats
per a les Corals “Coral Parroquial de Sant
Martí Sesgueioles, Coral “Ressons” de
Calaf, Coral “Mare de Déu del Portal”
d’Els Prats de Rei, “Cor Artesenc” i
músics.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lectes 338.71 €/
Caixetes Full 38.00 € / Llantions 230.00 €
SANT MARTÍ: Col·lectes 305,29€

FESTES MAJORS

SEGUR – PUIG DE RAM (Santuari)
Dissabte vinent, 3 de setembre, a la una del
migdia i al santuari de Puig de Ram, celebrarem
la missa de Festa Major del poble de Segur.
Malgrat disposar de l’església parroquial de
Santa Maria ben restaurada però destinada a
centre d’interpretació d’art religiós de la nostra
comarca, les celebracions litúrgiques es fan a
l’ermita de Puig de Ram on tothom hi té molta
devoció.

SANT ANDREU D’AGUILAR.
El diumenge 4 de setembre, Aguilar de Segarra,
celebra la seva festa major. Sempre és un bon
moment per sentir-nos units com a poble i com a
comunitat cristiana. La missa se celebrarà a dos
quarts d’onze del matí.

SANT MARÍ SESGUEIOLES

o 2/4 de 8 Sardanes a la plaça a càrrec de la
Cobla Bellpuig.
A mitja part acte institucional
Agraïment a Mns. Valentí Miserachs
Presentació de la nova edició de Margaridó
Presentació del CD Margaridó
Acabant amb tres sardanes més.
Esperem que ens hi acompanyeu i que sigui un
vertader agraïment i acció de gràcies d’aquest
servei sacerdotal i musical que Mns. Valentí amb
tanta qualitat i disposició dedica al poble de Sant
Martí, a tota la comarca, a Catalunya, i als
confins més insospitats del món.
Gràcies, Senyor, per aquest tresor tan gran del
ministeri sacerdotal que, ajudats per l’Esperit, es
viu i escampa amb tanta riquesa de serveis.

