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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Veniu cada dia a mi, Senyor
Senyor, Jesús, el vivent, el
ressuscitat,
no
sempre
creure em resulta fàcil, em
costa reconèixer la vostra
presència, cada dia, cada
moment, en tota realitat, en el
meu cor, en els meus
germans.
Voldria evidències, veure-us i
sentir-vos com Tomàs, el
vostre desconfiat deixeble.
Senyor, Jesús, el mestre,
l'amic, no sempre estimar-vos
em resulta fàcil.
El meu cor voldria ser-vos fidel però em veig
feble i pecador, seguint camins que no són els
vostres, i em sento com Pere, el vostre deixeble,
perquè us he negat, us he abandonat.
No us canseu, Senyor, l'amic, el vivent, de venir
cada dia a mi en el Pa de la vostra taula, en la
Paraula del vostre Evangeli. Feu-me sensible a
la vostra presència, i al testimoni de fe i d'amor
de tants germans.
Encara que no us pugui tocar ni veure, que us
cregui present on hi ha algú estimant, acollint i
donant vida; que senti la vostra benèvola mà
que m'aixeca i em perdona; i la vostra veu que
em crida a seguir-vos amb tota fidelitat.

I l’amor va
vèncer totes
les pors, totes
les covardies,
llavors i ara.

(Pregàries de tot l’any)

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
4 de maig (dissabte)
2/4 de 7 de la tarda: PUJALT
8 del vespre: CALAF
5 de maig (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

Dimarts 30: Teresina Argerich Circuns.
Dimecres 1: Ramon Sala Coy.
Dijous 2: Angel Gazol.
Dissabte 4: Família Forn Mas.
Ramón Martínez Fernández.
Diumenge 5: Teresa Vendrell. Pau Closa
i María Suárez. Josep Pou Farrés.
Pujalt 4: Salvador Bosch Castellà.
Aguilar 5: Preguem per la Pau al Món.
Conill 5: Carme Pla Trullàs.
Sant Martí 5: Florenci Vidal Nadal.

1 de maig: VOT DE POBLE
A SANT SEBASTIÀ
DIMECRES dia 1 de maig, ens aplegarem per
a pelegrinar a l’ermita de Sant Sebastià de
Calaf.
• A les 11 del matí, sortida en processó cap
a l’ermita de Sant Sebastià. Amb les
parades de pregària al portal del carrer
Xuriguera, davant el cementiri, i a la creu
de terme.
• A les 12, celebració de la santa missa a
l’esplanada davant la capella de Sant
Sebastià.
• L’assistència de nombrosos pelegrins i
autoritats del poble, donen relleu al què és
un vot de tot el poble, el promet complir
cada any tal com van establir els nostres
avantpassats (1651) per donar gràcies de
l’alliberament de la pesta i demanar
intercessió
per
sentir-se’n
sempre
alliberats que qualsevol malaltia.
• Altres actes que trobareu en programes
municipals.

Sant Sebastià
Protector contra les epidèmies
La devoció al sant cavaller Sebastià,
és també especialment lligada a la
protecció contra la pesta, fama
que compartirà a l'Edat Mitjana i
fins el segle XVI amb sant Antoni
abat, sant Cristòfol, sant Roc i els
altres sants auxiliadors. El temor
del mal contagiós, flagell que a
l'antigor reapareix amb increïble
freqüència, determina l'elecció
d'un intercessor, que com a
advocat implori la immunitat o
l'acabament del mal, considerat
per la creença popular com un
signe de la còlera celestial o com
un càstig imposat al món per les
seves culpes. Sobre l'origen
aquesta veneració contra la pesta
hi ha diverses interpretacions.
Segons alguns la protecció
particular contra la pesta seria el

combinat de la narració llegendària amb
diversos elements bíblics i clàssics. Que el
seu primer suplici fos el de les fletxes,
evocaria la ira de Déu (Salm 7,13) o , en el
món clàssic, d'Apol·lo (Il·líada, I,10-68). I el
fet que el sant escapés indemne del suplici
de les fletxes, enfortiria la convicció de la
seva particular protecció contra les "fletxes"
dels càstigs divins.
Un a interpretació d'aquesta mena
seria però massa distant. Perquè, ¿com
s'explicaria la devoció a sant Antoni, a sant
Roc... també tan invocats contra la pesta,
sense que hi hagi cap fletxa pel mig?
L'explicació seria més senzilla. Pau el Diaca, a
la seva Historia Longobardorum, narra com
el 680 un a furiosa epidèmia assola Roma els
mesos d'estiu i es va recórrer a la intercessió
del sant. En finir el colèric mal, s'atribuí el fet
al patrocini del màrtir de qui s'havia implorat
la protecció. Un fet semblant es constata a
Pavia. Aquests episodis que a l'imaginari
popular prenen un remarcat relleu fantàstic,
creen la fama de miracler contra les
epidèmies i ja que a l'Edat Mitjana aquestes
malalties eren tan difoses,
recórrer al
patrocini del sant Sebastià esdevingué cada
vegada més intens i constant. També es fa
extensiu contra les epidèmies del bestiar i les
plagues agrícoles.
Es tracta així d'una devoció nascuda
d'un fet i no del motiu llegendari de les
fletxes. Aquesta
interpretació
seria
posterior i es relaciona
a les representacions
iconogràfiques.
Als nostres dies,
més que a malalties i
pestes, més aviat cal fer
referència
als
virus
autènticament disgregadors, aquells que procedeixen del cor de cada
home i dona
i
que
fàcilment poden portar a
la degradació de la
dignitat humana, a la
manca de relació i convivència, a la confrontació
social, a la destrucció de la
societat. (CPL)

