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PREGUEM AMB EL SALM del diumenge
Salm 117

Enaltiu el Senyor: Que n'és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d'Israel:
perdura eternament el seu amor.
R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor,
alegrem-nos i celebrem-lo.
La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica.
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor. R.

COMENTARI:
Aquest magnífic cant d'acció
de gràcies celebra una victòria
d'Israel, en la qual es va
manifestar una vegada més
l'amor del Senyor envers el
seu poble i el seu invencible
poder.
La litúrgia cristiana va conferir
a aquest salm un significat
"pasqual" i l'utilitza per a
cantar la victòria de Crist.

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l'edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se'n meravellen. R.

PER MOLTA MALDAT QUE HI HAGI EN EL MÓN,
TAMBÉ FA SORTIR EL MILLOR DE NOSALTRES.
HI HA GENT SOLIDÀRIA I DE PAU.

SANTA FE DE CALONGE
CELEBRACIONS
28 de març (dilluns):
2/4 de 12: CALONGE DE SEGARRA
2 d’abril (dissabte):
8 vespre: CALAF
3 d’abril (diumenge):
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Junt amb la fira ja tradicional, la parròquia
celebra la missa a 2/4 de 12 amb participació
de la Coral de Sant Martí Sesgueioles. Amb
concert, goigs...
No hi falta la benedicció del panellet i
repartiment del mateix a tots els assistents.
Enguany, si l’espai ens ho permet, es farà
l’exposició sobre Mn. Esteve Prat, que havia
estat rector de Calonge i tothom en conserva
un bon record.
Es continuarà amb el cant de Caramelles i
altres actes programats. Tothom hi està
convidat

INTENCIONS MISSES
Calonge de Segarra 28: Miquel Nadal
i família. Josep Montaner i Domènech. Anicet
Aguilà Freixes. Neus Noguera Badrenas. Remei
Prat Muns.
Dimarts 29: Acció de gràcies a la Mare de Déu
Dimecres 30: Acció de gràcies a la Mare de Déu
Dijous 31:Acció de gràcies a la Mare de Déu
Divendres 1: Ramon Sala Coy
Dissabte 2:Família Forn Mas
Diumenge 3:Emília Cabau Castet. Isidre Fitó
Fitó. M.Teresa Vilalta Giribet. Gabriel Miquel
Lladó.

PASSIÓ ESPARREGUERA
Es proposa la iniciativa de fer aquesta
sortida a la Passió d’Esparreguera
 Dia 16, dissabte, d’abril sortida a la
Passió d’Esparreguera.
 Preu: 30,00 €
 Sortida a les 15.30 de la plaça dels
Arbres i tornada a les 22h.
 Per informació i reserves trucar al
630.38.91.47 (Ariadna)

Pujalt 3: Maria Gil Bové.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lectes 280,00€
Donatiu Càritas 40,00€
CONILL: Celebracions 70,00€

BAPTISME

CONILL: El dia 19 de març va rebre el
sagrament del baptisme el nen FERRAN
DUOCASTELLA GOMÀ. Enhorabona!!

DEFUNCIONS - Funerals
Vam pregar per l’etern descans:
CALAF: El dia 21 de març per MIQUEL
FORN OLIVA, de 54 anys d’edat.
El dia 23 de març per ANTÒNIA CODINA
ABELLÓ, de 87 anys d’edat.
Descansin en pau!

CONCERT SOLIDARI PER
RECAPTAR FONS PER
L’ESGLÉSIA DE SANT GIL DE
SOLANELLES
ELS PRATS DE REI. El diumenge 3 d’abril, a
les 6 de la tarda, tindrà lloc a l’església
parroquial dels Prats de Rei un concert a
càrrec del conjunt vocal i instrumental
Brevis et Solemnis. L’entrada serà
lliure i el que es recapti amb l’aportació
voluntària dels assistents anirà destinat a les
obres de rehabilitació de l’església de Sant Gil
de Solanelles (Els Prats de Rei).

CONSELLS
El Papa, a partir de la seva experiència
personal, va escriure uns consells que ens
poden ajudar a posar optimisme i sentit a la
nostra vida. Escoltem-ho com si ens ho
digués a cadascú personalment:
«No ploris pel que has perdut. Lluita pel que
et queda. // No ploris per allò que ha mort.
Lluita per allò que ha nascut en tu. // No
ploris per aquell que se n’ha anat. Lluita pel
qui està amb tu. // No ploris per qui t’odia.
Lluita pel qui t’estima. // No ploris pel teu
passat. Lluita pel teu present. // No ploris pel
teu sofriment. Lluita per la teva felicitat...»

