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PREGUEM AMB EL SALM del diumenge
Salm 99,2-3,5

Aclameu el Senyor arreu de la terra,
doneu culte al Senyor amb cants de festa,
entreu davant d'ell amb crits d'alegria.
R.: Som el seu poble i el ramat
que ell pastura.
Reconeixeu que el Senyor és Déu,
que és el nostre creador i que som seus,
som el seu poble i el ramat que ell pastura.
Que n'és, de bo, el Senyor!
Perdura eternament el seu amor,
és fidel per segles i segles. R.

COMENTARI:
La primera estrofa d'aquest cant
processional és una invitació a
l'alegria i a l'acció de gràcies,
adreçada a tota la comunitat
cultual en el moment d'entrar al
temple.
En la segona estrofa, Israel
reconeix amb gratitud la seva
condició de "poble" i "ramat" de
l'únic Déu (v. 3).
L'estructura del salm sembla
indicar que era cantat
alternadament per dos cors.
Aquest salm 99 es classifica entre
els salms del ritual de l'Aliança.
Cada vegada que un nou
esdeveniment feia experimentar
la protecció de Déu, o quan
s'havia incorregut en una gran
infidelitat, es refeia l'Aliança.
Tota època ha estat necessitada
d'alegria i de refer l’Aliança. Però
la nostra la desitja més que
qualsevol altra; es troba amenaçada per la difusió massiva de
catàstrofes a escala mundial.

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
23 d’abril (dissabte):
2/4 de 7: CONILL
8 vespre: CALAF

24 d’abril (diumenge):
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Dilluns 18: Josep Raurich Castellà.
Pere Sempere Muixí.
Dijous 21: Acció de gràcies a Sant Jordi
Divendres 22:Miquel Forn Oliva.
Dissabte 23: Neus Noguera Badrenas.
Antònia Codina Abelló.
Diumenge 24: Miquel Escolà i Maria Torra.
Família Borràs Vilaseca. Família Casellas
Oliva.
Aguilar de Segarra 24: Lluís Torras
Duocastella. Pere Torreguitart Prat (1r. Ani.).
Pujalt 24: Maria Gil Bové. Ramon Cisteró
i família.

PROCLAMA MATRIMONIAL

Han decidit contreure matrimoni en RAMON
MIQUEL GARRIGA, veí de Calaf amb
MÒNICA NAVAS DUCH, també de Calaf.

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
CALAF: El dia 11 d’abril per MANUELA
ROYO MARTÍN, de 92 anys d’edat. Que en
pau descansi.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta
Llantions 125,00€

228,00€/

Full

57,00€/

DE PANAMÀ A GRÈCIA,

MISÈRIA.
(a Catalunya Religió, Jaume Romeu)
La notícia més publicada i més
comentada aquesta setmana ha
estat la dels “Papers de
Panamà”, segons els quals hem
sabut que han fet aparèixer a la
llum pública tota una trama
d’empreses i societats
afincades a Panamà i que
tenien invertides grans
quantitats de diners en
diversos paradisos fiscals.
Aquests papers delaten
diverses persones molts
conegudes (o familiars seus),
des de reis, caps d’Estat,
presidents o primers ministres,
com el d’Islàndia –que fins i tot ha hagut de
dimitir–; fins a famosos de les finances, de
l’esport o de la literatura. Alguns bancs
també hi estan directament implicats.
¿Què hi feien i per què hi han anat a parar
aquests diners en aquests paradisos?
Doncs, molt senzill. Per tres coses. Primera,
perquè són fruit d’accions delictives
amagades i, per tant, per ser blanquejats.
Segona, per estalviar-se de pagar els
impostos en els seus propis països i, per
tant, defraudar. I tercer, perquè amb ells es

volen fer altres actes delictius o amagats,
com comerciar amb armes o el narcotràfic.
Per tant, tot els motius són prou dolents i
nefastos.
Una de les entitats que entre nosaltres més
ha denunciat, des de sempre, aquests
paradisos fiscals ha estat Intermón-Oxfam,
que amb la seva campanya: “Jo pago
l’escaqueig fiscal de les grans empreses” i
de les grans fortunes, afirma amb tota
rotunditat que “l’economia mundial està al
servei d’un 1% que acumula més riquesa
que el 99% restant.
.... Per acabar-ho d’arreglar, ha començat –
tristament– l’expulsió dels refugiats –en la
seva majoria sirians– dels camps de Grècia
cap a Turquia. Una situació que hauria
d’avergonyir tota Europa.
... Càritas Catalunya ha denunciat la
violació del dret a la lliure mobilitat
humana dels refugiats per part de les
autoritats europees. I recordem també que
la setmana passada tots els bisbes de
Catalunya van fer públic un comunicat on
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expressaven la seva “solidaritat amb els
milions de persones que han hagut de fugir
de diferents països de l’Orient Mitjà, Àsia i
Àfrica a conseqüència dels terribles
conflictes armats i de les persecucions.
També amb els milions de persones que
arreu del món es veuen abocades a emigrar
a causa de la pobresa”.
Altres entitats, també municipis,
Generalitat s’han manifestat en
aquest sentit.

