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PREGUEM AMB EL SALM del diumenge
Salm responsorial 8,4-5.6-7.8-9
Quan miro al cel que han creat les mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat.
Jo dic: Què és l'home, perquè us en recordeu?
Què és un mortal, perquè li doneu autoritat?
R. Senyor, sobirà nostre, que n'és de gloriós
el vostre nom per tota la terra!
Gairebé l'heu igualat als àngels,
l'heu coronat de glòria i de prestigi,
l'heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus. R.
Ramades de bous i ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l'ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans. R.

COMENTARI:
* La lloança continguda en aquest
cèlebre himne, expressa la intuïció
poètico-religiosa del salmista, que
contempla amb ulls admirats l’obra
de Déu en la creació.
* El seu pensament es concentra en
l’home, realitat quasi insignificant en
comparació amb la majestat del cel i,
al mateix temps, objecte d’una
inexplicable sol·licitud per part del
Creador (v. 5).
* Cap altre dels éssers creats no ha
rebut una dignitat semblant a la seva
(v. 6), i totes les coses estan
sotmeses al seu domini (vv. 7-9).
* La grandesa de l’home. En el cor,
en el centre d’aquest univers
aclaparador, immens, hi ha l’“home”,
infinitament més gran que aquest
món… Sí, l’home és més gran i més
important que el sol! Per què?
Perquè, com recorda el salm,
sempre està present en el
pensament de Déu: “Què és l’home
perquè us en recordeu, què és un
mortal perquè li doneu autoritat?”

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

INTENCIONS MISSES
Divendres 27: Conxita Gassó Casulleras
Dissabte 28: Anicet Guilà Freixes.
Isidre Fitó Fitó
Sant Martí 29: Francesc i Montserrat
Creus Cornellana.

TROBADA DE FORMACIÓ
Dissabte vinent, 28 de maig, a les 5 de
la tarda, a la casa Felip, hi haurà la
tercera jornada de formació d’aquest
curs pastoral.
El tema serà: EL ROSTRE DE LA
MISERICÒRDIA”. La dirigirà el monjo
del Miracle, P. Xavier Poch.
Segur que serà d’interès per a tothom.
CONSELL PARROQUIAL

Ens reunirem dimecres vinent, 25 de maig, a
dos quarts de deu del vespre. Es valorarà el
curs pastoral i programació del següent.

DEFUNCIÓ Funeral
Vam pregar per l’etern descans de:
CALAF: El dia 16 de maig per CONXITA
GASSÓ CASULLERAS, de 75 anys d’edat.
Que en pau descansi.

BAPTISME
CALAF: Diumenge dia 15 de maig va rebre
el baptisme el nen PASQUALE DE SIMONE
SANDY. Enhorabona!!

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Celebracions 50,00€/ Col·lectes 247,00€
CONILL: Col·lectes 70,79€/ Full 20,31€
AGUILAR: Full 48,00€

WEB parròquiescalaf.com
Després de llarg temps de reconstrucció
d’aquesta pàgina de les parròquies de Calaf i
veïnes, ara torna estar en actiu, malgrat
s’aniran fent retocs i ampliacions.
Aquesta web és va construir, bàsicament, per a
recollir i posar a mans del públic, els salms
litúrgics que estan molt ben presentats: ho
podeu trobar a l’apartat “SALMS”; hi dues
carpetes una per anar directament als salms i
l’altre que indica que es poden escollir salms
per a diferents situacions. Són salms molt ben
presentats, obra d’Antonio Garcia Polo i
traduïts per Mn. Pere Fradera (a.c.s.).
Després d’haver estar “jaquejada” ara la nova
presentació de la web hi hem incorporat vistes
filmades tant de Calaf com també de Sant
Sebastià i Calonge de Segarra. Continuarem
afegint altres indrets.
També hi podeu trobar la publicació del Full
Parroquial cada setmana i altres informacions
de totes les parròquies.
Esperem que sigui de la vostra utilitat, com
també podeu aportar idees o correccions a fer.

AMB MOTIU DE L’HOMENATGE A LA GENT GRAN
Com ha canviat el viure la vellesa des de 60 anys enrere!! La gent gran ho sabem prou bé i no
cal ara detallar aquells temps. Es treballava fins que un emmalaltia o moria, només els senyors
propietaris es passejaven com a esplai. Després vam passar un temps que tothom esperava la jubilació
per poder gaudir de la vida i sentir-se realitzat de poder veure com els fills ja es guanyaven la vida...
però la crisi ha capgirat molts aspectes i a la majoria de la població jubilada, amb molt de gust, fan de
cangurs. La ciència mèdica ha ajudat a envellir.
Però el que voldria destacar, per la gent més gran i
malalta, és que sempre la humanitat ha buscat la plena
realització com a persona i també en la dimensió espiritual
que ens permet vèncer la mort del cos físic. És aquesta
plena realització com a persona que ens fa pensar sobre la
qualitat de vida dels nostres vells. Sovint, actualment, hem
bescanviat, sense saber-ne el preu, la qualitat de vida per
la quantitat d’anys, i ara no sabem què fer-ne. Quan la
gent gran ja ha deixat de viatjar, de consumir i de gaudir
de la vida, molt sovint se’ls aparca en via morta, perquè
han passat de consumidors autònoms a ser un llast
familiar. Com criatures petites, arrosseguen un cos trencat que no fa gràcia a ningú i passen les hores
a casa, la residència, o al centre de dia, perduts entre la boira dels records.
Una velleta de 94 anys em deia: «La vellesa és el purgatori». Davant d’aquestes paraules tinc la
sensació que hem perdut pel camí una baula de la cadena. No vull ser pessimista sinó un crit a
l’esperança que ens aporta el sentir-nos éssers espirituals que consideren el respecte i els valors de
totes les persones i sobretot la dels més vells. Llarga vida per a tothom!.

