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PREGUEM AMB EL SALM del diumenge
Salm responsorial 66,2-3.5.6 i 8

Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens
beneeixi,
que ens faci veure la claror de la seva
mirada.
La terra coneixerà els vostres designis,
i veuran tots els pobles la salvació.
Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.
Que s'alegrin els pobles i cridin de goig.
Vós regiu el món amb justícia,
regiu les nacions amb rectitud,
i guieu els pobles de la terra.
Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.
Que Déu ens beneeixi,
i el venerin d'un cap a l'altre de la terra.

COMENTARI:
En aquesta bonica oració –composta
per celebrar la collita– la comunitat
agraeix al Senyor els fruits de la
terra.
A més, li suplica que renovi constantment les seves benediccions, a fi
que tots els pobles reconeguin que
el Déu de Israel és l'únic Déu.
Aquesta perspectiva universalista es
destaca particularment en la tornada,
que es repeteix.
Una vegada més, veiem Israel
conscient del privilegi de ser el
"poble de l'Aliança"... i desitjós de
participar aquesta benaurança al
conjunt de la humanitat. Demana a
totes les nacions, a tota la terra, a
tots els homes, d’associar-se a les
"benediccions" de les quals és el
primer beneficiari.
"Que s’alegrin els pobles i cridin de
goig." En fer aquesta oració avui, no
podem tancar-nos en els nostres
petits universos particularistes o
nacionalistes estrets... Al contrari,
aquest salm contribueix a ampliar els
nostres horitzons.

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

Dimarts 3: Florenci Codina Codina.
Dimecres 4: Miquel Forn Oliva. Acció de
gràcies a la Mare de Déu i a St. Ramon.
Dijous 5: Josep Pou Farrés (3r. Aniversari)
Dissabte 7: Família Forn-Mas. Francisco
Gassó Casulleras. Rosa Colom Marqués.
Anicet Guilà Freixes. Ramon Martínez.
Diumenge 8: Antònia Codina Abelló. Joan
Marbà Tristany. Manuela Royo Martín.
Pujalt 7: Maria Gil Bové.
Sant Martí 8: Jeroni Enrich Llorens.

AGUILAR

DEFUNCIÓ - Funeral

Diumenge vinent, 8 de maig, a la una del
migdia, celebrarem la missa a la capella de
Sant Miquel. En aquesta capella, situada al
peu de la muntanya on hi havia l’antiga
parroquial, s’hi conserva aquest costum de
celebrar-hi la missa el segon diumenge de
maig; segueix una professor, benedicció i
distribució dels panets. No cal dir que és
ben participada tant pels feligresos com per
antics estadants a Aguilar.

Vam pregar per l’etern descans:
CALAF: El dia 23 d’abril per FLORENCI
CODINA CODINA , de 81 anys d’edat. Que
en pau descansi.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 207,10€
SANT MARTÍ: Col·lectes 90,90€
AGULAR: Col·lectes 451,29€
Mans Unides 20,15€/ Seminari 22,15€

VOT DE POBLE en honor de SANT SEBASTIÀ
Vida de Sant Sebastià (resum)
Sebastià era fill de família militar i noble, oriünd de Milà (263). Va ser tribú de la primera cort de la
guàrdia pretoriana en la qual era respectat per tots i molt apreciat per l'Emperador, que desconeixia la
seva qualitat de cristià.
Complia amb la disciplina militar, però no participava en els sacrificis idolàtrics perquè era cristià. Visitava
i encoratjava als cristians empresonats per causa de Crist. Va ser a partir de l'empresonament de dos joves,
Marc i Marcelià, quan Sebastián va començar a ser reconegut públicament com a cristià i mal mirat per les
autoritats.
A causa de tot això, el Papa Sant Caius el va nomenar defensor de l'Església. No obstant això, l'Emperador
Dioclecià també va saber que Sebastià era cristià i va manar arrestar-lo. Sebastià va ser capturat en el
moment en que enterrava a altres màrtirs, coneguts com els "Quatre Coronats". Va ser portat davant
Dioclecià que li va dir: "Jo t'he tingut sempre entre els millors de la meva palau i tu has obrat en l'ombra
contra mi, injuriant als déus".

Martiri

Sant Sebastià ens fa
sensibles al sofriment i
valentia dels màrtirs de
la persecució de
l’Església actual.

Sebastià no es va acovardir amb aquestes paraules i va
reafirmar novament la seva fe en Jesucrist. La pena
ordenada per l'Emperador era que Sebastià fora lligat i
cobert de fletxes en zones no vitals del cos humà, de manera
que no morís directament per les fletxes, sinó que morís al
cap d'un temps, dessagnat, entre grans i llargs dolors. Els
soldats, complint les ordres de l'Emperador el van lligar a un arbre i van llançar sobre ell una pluja de
sagetes. Van deixar el cos inert del sant crivellat per les fletxes. Però, els seus amics que estaven a l'aguait,
es van acostar, i al veure’l encara amb vida, el van portar a casa d'una noble cristiana romana, anomenada
Irene, que el va mantenir amagat a casa seva i li va guarir les ferides fins que va quedar sa.
Una vegada restablert, els seus amics li van aconsellar que s'absentés de Roma, però ell s’hi va negar
rotundament ja que el seu cor ardorós de l'amor de Crist, impedia que ell no continués anunciant al seu
Senyor. Va tornar a presentar-se amb valentia davant l'Emperador, quan aquest es trobava en plena ofrena
a un déu, quedant desconcertat perquè el donava per mort, moment que Sebastià va aprofitar per carregar
amb força contra ell i les seves creences. L’Emperador ordenà assotar-lo fins a morir (any 304), i aquesta
vegada, els soldats es van assegurar bé de complir sense errors la missió.
El cos sense vida de Sant Sebastià va ser recollit pels fidels cristians sepultat en l'en un cementiri
subterrani de la Via Apia romana, que avui porta el nom de Catacumba de Sant Sebastià.
Durant la pesta de Roma (680) va ser invocada la seva protecció particular i des de llavors l'Església
Universal veu en ell l'advocat especial contra la pesta i en general se'l considera com a gran defensor de
l'Església.

