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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 16,1.5-6.8b i 15

COMENTARI:

Escolteu-me, Senyor, demano justícia,
escolteu el meu clam;
oïu atentament la meva defensa,
surt de llavis que no enganyen.

+ La situació que portava a recitar
aquest salm és la d’un innocent acusat i perseguit injustamentexposa el seu cas al Senyor tot
reclamant justícia.

R. Quan em desvetlli, us contemplaré
fins a saciar-me'n, Senyor.
Els meus passos no abandonen
els camins prescrits,
avancen segurs per les vostres rutes.
Us invoco, Déu meu,
i sé que em respondreu;
us invoco, Senyor,
escolteu el que us demano. R.
Protegiu-me a l'ombra de les vostres ales.
Jo vinc a veure-us demanant justícia.
Quan em desvetlli,
us contemplaré fins a saciar-me'n. R.

+ La súplica va alternada amb les
declaracions d’innocència i amb una
descripció de la malícia dels seus
perseguidors.
+ En l’últim verset, el salmista
manifesta la certesa d’obtenir el
favor de Déu.
+ Aquesta reacció de l’home
perseguit que “es refugia en el
temple” és admirable. Les societats
antigues consideraven els santuaris,
“asils inviolables”: Déu, defensor i
fiador de la justícia. Quan hom té
consciència de ser innocent, és
normal que reclami el judici de Déu.
+ Si res d’aquest salm ens afecta,
per què no el recitem en nom
d’aquells que pateixen la injustícia?:
malauradament són molts. Senyor,
feu justícia! Escolteu la queixa
d’aquells que sofreixen!

CELEBRACIONS
12 de novembre (Dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF
13 de novembre (Diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES

Divendres 11: Carme Fargas Font.
Dissabte 12: Josep Cribillers Anguera.
Maria Medan. Isidre Fitó. Família
Mensa Puiggròs. Família Cantacorps Prat.
Diumenge 13: Domènec Serra
Cortadelles. Maria Marbà Vila.
Francesca Vila Malet.
Pujalt 13: Gabriel Martí Carulla

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, dia 8 de novembre, de 2/4 de 9 a
2/4 de 10 del vespre. A la parròquia de Santa
Maria d’Igualada.

“LA CARTA ALS HABREUS, del
Nou Testament”.

COL·LECTES
CALAF: Col·lectes 309,51€
CALONGE DE SEGARRA: Col·lecta 83,15€
MIRAMBELL: Col·lecta 94,50€
L’ASTOR: Col·lecta 18,84€

Presenta: Mn. Josep Escós, teòleg.

HOSPITAL D’IGUALDA
SERVEI RELIGIÓS CATÒLIC
Actualment el servei religiós no passa per totes les habitacions. S’ha de demanar sempre que es
desitgi. Es pot fer a la recepció de l’Hospital o bé al personal de la planta.
1. VISITES: Tots els dies entre 5 i les 7 de la tarda, un membre del servei religiós passa per
les habitacions dels qui ho demanin.
2. COMUNIONS: els
malalts que vulguin
combregar a
l’habitació cal que ho
demanin al servei
religiós.
3. UNCIÓ DELS
MALALTS: Es pot
demanar que
s’administri aquest
sagrament en
qualsevol moment,
també amb caràcter
d’urgència.
A més s’ofereix a tothom:
4. CAPELLA O ESPAI DE SILENCI: Es troba al costat esquerre de l’entrada principal. Està
oberta de les 6 del matí a les 10 de la nit.
5. MISSA: Tots els dissabtes i vigílies de festa, a les 5 de la tarda, a la capella.
TAMBÉ: es pot demanar la visita al mossèn de cada poble, en aquest cas parlo de Calaf i les
parròquies associades. Mossèn Joan, de Calaf, fa visites als malalts de l’hospital si s’assabenta
que hi ha malalts ingressats, sobretot si són de llarga durada. Ell, a més de visitar-los, pot donar
la comunió i administrar la unció dels malalts. Simplement cal notificar-li que estan
hospitalitzats.

