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DIUMENGE de CORPUS – any B
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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 115,12-13.15-16.17-18

Com podria retornar al Senyor
tot el bé que m'ha fet?
Invocant el seu nom, alçaré el calze
per celebrar la salvació.
R. Invocant el nom del Senyor,
alçaré el calze per celebrar la
salvació.
Al Senyor li doldria
la mort dels qui l'estimen.
Ah, Senyor, sóc el vostre servent,
ho sóc des del dia que vaig néixer.
Vós em trencàreu les cadenes. R.
Us oferiré una víctima d'acció de
gràcies, invocant el vostre nom,
compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble. R.
Us oferiré una víctima d'acció de
gràcies, invocant el vostre nom,
compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble. R.

▬ El salm 115 resumeix perfectament el
sentiment d'Israel en el sopar pasqual, o
Seder, en la primera nit de la festa.
▬ Horriblement oprimit ("he patit molt"),
va obtenir del faraó d'Egipte el permís per a
sortir de la foguera. De seguida, però, sent
que li trepitja els talons l'exèrcit egipci.
▬ Moririen empresonats entre el Mar Roig
a l'esquena i els terribles carruatges del
faraó al davant... En aquest moment s'obre el
mar ("al Senyor li doldria la mort dels qui
l’estimen").
▬ Amb immensa emoció, el salmista: "Ah,
Senyor, sóc el vostre servent, ho sóc des del
dia que vaig néixer. Vós em trencàreu les
cadenes. Us oferiré una víctima d’acció de
gràcies, invocaré el vostre nom...“
▬ El sopar pasqual era, doncs, un immens
crit d'alegria i d'acció de gràcies "al Déu
salvador", que salva de la desgràcia i de la
mort.
▬ Aquest fou el sopar que Jesús va viure
aquell vespre, l'últim que va menjar abans
de morir i ressuscitar.

Jesús vol fer l’Eucaristia a casa
nostra, entre el sagrament del
dolor del món, i el sagrament de
la glòria de Déu.

CELEBRACIONS
9 de juny (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF
10 de juny (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS de MISSES
Dimecres 6: Francisco Gassó Casulleras.
Divendres 8: Juan de la Torre Berbel.
Dissabte 9: Josep Cribillers Anguera.
Família Villalba Colom. Família Fitó Parés.
Isidre Bonastre Lladó (1r. Aniv)
Diumenge 10: Ana Maria del Rio Prieto.
Miquel Escolà i Maria Torra. Concepció
Bonastre Sala.
Aguilar 10: Família Torà Trullàs.

BAPTISME
Mirambell: El dia 26 de maig va rebre el
sagrament del baptisme el nen ARNAU
MAJORAL MARCET. Enhorabona!!

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lectes 145,00€
Mirambell: Celebracions 60,00€
Pujalt: Col·lectes 136,70€

DEFUNCIÓ - Funeral
Calaf: El dijous 31 de maig vam pregar per
l’etern
descans
de
MARIA
PRAT
DUOCASTELLA, de 85 anys d’edat.
Descansi en pau!

CARTELL A L’ESGLÉSIA DE CALAF, per contemplar obres d’art de la
nostra terra.
Pintura de l’absis de Santa Maria de Taüll
Museu d’art de Catalunya

L’apòstol Pere

Aquesta imatge de l’apòstol Pere
presideix, juntament amb la de Pau,
el centre del cilindre absidal de
Santa Maria de Taüll. Tots dos són
els pilars de l'Església. A partir de
l'art gòtic, les imatges occidentals
dels sants els representaran com a
homes normals, tal com van ser
durant la vida terrenal. En la
pintura romànica, en canvi, les
imatges
dels
sants
els
representaven al Paradís, en l'esclat
de la llum eterna que els travessa i
no projecta ombres.
En la pintura romànica, el Crist, la
Mare de Déu i els sants són
representats sempre de cara.
Aquesta frontalicat, tret essencial
de l'art romànic, significa que
l'observador és mirat també pel
personatge celestial, en una
contemplació "cara a cara", com un
entrenament del que serà la seva
activitat després de la mort en la
llum paradisíaca.
Aquest sant Pere "mal afaitat", tal
com el descriví el seu descobridor
Josep Pijoan, és una imatge que
conserva trets individuals i que, malgrat això, com una icona sagrada, ens mira des
de la paret, penetra en nosaltres i arriba al cor.

