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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 92,1ab.1c-2.5

COMENTARI

El Senyor és rei, va vestit de majestat.
El Senyor va vestit i cenyit de poder.

El tema central d'aquest himne es torna a
trobar en un grup de salms cultuals,
denominats habitualment "Himnes a la
reialesa del Senyor".

El Senyor és rei, va vestit de majestat.
Manté ferm tot el món, incommovible.
El vostre soli es manté des del principi,
vós sou des de sempre.
El vostre pacte és irrevocable;
la santedat, Senyor, escau a casa vostra
al llarg de tots els temps.

+ Tots aquests poemes proclamen el
Senyor com a Rei universal, destacant els
diversos motius que fonamenten la seva
reialesa.
+ En aquest cas, la sobirania del Senyor
apareix fundada en l'acte de la creació i
consolidació del món, —amb evidents
reminiscències mitològiques— com una
victòria divina sobre les forces del caos.
+ L’últim verset al·ludeix a la revelació
concedida a Israel, perquè l'obra creadora
de Déu és inseparable de les seves
manifestacions salvífiques en la història.

CELEBRACIONS

INTENCIONS MISSES

1 de desembre (dissabte)
2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF

Dimarts 27: Tomás Pardos Carnicer.
Divendres 30: Andreu Pagès Raurich.
Andreu i Joan Marc Solà.
Dissabte 1: Ramon Sala Coy. Marcel·lí
Prat Junyent (8è. Aniverari). Família
Forn Mas. Paquita Gassó Riat.
Diumenge 2: Mercè Mallorquí.
Félix Calvo Sáiz.

2 de desembre (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

Aguilar 2: Madeleine Poulon.
Preguem per la Pau al Món.
Conill 2: Família Creus – Carulla i Badal.

PUJALT i AGUILAR

DIES 30 DE NOVEMBRE
i 1 DE DESEMBRE

Celebren la festa patronal, de
SANT ANDREU, el dissabte 1
i el diumenge 2.

FORMACIÓ PERMANENT
ARXIPRESTAL
Dimarts, 27 de novembre
Locals parroquials de Santa Maria
c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA

Horari: de 8 a 9 del vespre
”AUDICIÓ COMENTADA DEL
MESSIES DE HÄNDEL”
Presenta: Oriol Pérez Treviño, Musicòleg.

COL·LECTES i Donatius
Calaf: Germanor 186,14€
Col·lectes 163,30€
Pujalt: Germanor 65,00€
Sant Martí: Germanor 94,35€
Col·lecta 26,09€
Conill: Col·lectes 56,80€
Domund 101,00€
Aguilar: Domund 53,55 €
Germanor 33.80€
Castellar: Col·lecta: 23.20€

ELS GERMANS DE LA SALLE CELEBREN 300 ANYS DEL SEU
FUNDADOR, SANT JOAN BAPTISTA DE LA SALLE.
Fa tres-cents anys que sant Joan Baptista de La Salle, fundador
dels Germans de les Escoles Cristianes, va morir a Rouen, a
França. El papa Francesc ha concedit l'Any Jubilar Lasal·lià, que
ha començat el 17 de novembre i finalitzarà el 31 de desembre
de 2019. Les escoles de La Salle a Catalunya (amb els germans
de Pereres) han iniciat la celebració, amb accions simbòliques i
celebratives que duraran tot un any.
Sant Joan Baptista de La Salle, quan va deixar de caminar per
aquest món va passar el relleu als primers germans i aquest
relleu ha anat passant i passant, ens ha arribat avui i encara el
podem seguir passant els segles que siguin fonamentant en uns
valors i que ajuden a continuar caminant amb esperança.
Sant Joan Baptista fa tres segles va configurar una proposta, una proposta educativa pels
infants que ho necessitaven. "La Salle va saber aglutinar els nois en grups homogenis", va ser
un dels pioners d'aquest sistema, però amb tot, "se centrava molt en l'alumne i insistia que
l'educador havia de saber com progressava cada alumne, fins on arribava cadascú i quin era el
seu ritme". "Ell sabia conjuminar educació global amb educació personalitzada". I tot i que
abans l'ensenyament era molt personal, ell va saber asseure'ls tots en un aula, agrupar-los per
nivells i anar fent l'explicació per tots sense oblidar el seguiment de cada alumne.
Objectiu de La Salle: "Tota activitat lasal·liana ha de promoure el servei, obrir els ulls per
veure les necessitats del teu entorn; la fraternitat, el sentit comunitari de la feina, ja que les
escoles no estaven en mans d'una
persona sinó d'una comunitat; i
el de la fe, saber fer una mirada
transcendent en el dia a dia". Els
germans, així com els educadors
o professors, "som instruments,
mediadors d'aquest treball sense oblidar que al cap i a la fi el que hi ha darrere és el valor de
l'Evangeli i la mà de Déu".
En celebració de l'Any Jubilar Lasal·lià. el Germà Josep Canal diu: ”que potser una manera
de viure aquest Any Jubilar Lasal·lià és arribar a la basílica del cor dels infants més vulnerables, aquells a qui els educadors podem trobar a les classes, a les famílies o als nostres
projectes". Una manera, diu ell, "de descobrir Jesús al cor d'aquests infants".
Que per molts pugueu continuar i celebrar el vostre carisma!.

