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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. Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d'Aharon:
perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el Senyor:
perdura eternament el seu amor. R.
La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l'edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se'n meravellen.
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor,
alegrem-nos i celebrem-lo. R.
Ah, Senyor, doneu-nos la victòria!
Ah, Senyor, feu que prosperem!
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Us beneïm des de la casa del Senyor.
El Senyor és Déu. Que ell ens il·lumini. R.

COMENTARI: (són uns versets més del
mateix salm de la setmana passada)

Segons testimoni dels tres
evangelistes sinòptics, Jesús es va
aplicar explícitament aquest salm (Mt
21,42; Mc 12,10; Lc 20,17), per
concloure la paràbola dels "vinyaters
homicides": "la pedra que rebutjaven
els constructors ara corona l’edifici".
És evident que el salmista no va
conèixer Jesús de Natzaret, la seva
mort o la seva resurrecció; però
esperava el Messies, el Rei, l'Ungit,
el Christós. Recitant aquest salm
amb Jesús, el temps de Pasqua,
cantem la victòria de Déu sobre el
mal. Alegrem-nos per aquest dia de
festa! Jesús va cantar la seva pròpia
resurrecció, aquella tarda!

INTENCIONS MISSES

CELEBRACIONS
9 d’abril (dissabte):
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF
10 d’abril (diumenge):
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Dimarts 5: Anna Suárez, vídua de Solà.
Dimecres 6: Francisco Gassó Casulleras.
Dissabte 9:Josep Cribillers Anguera. Anicet Guilà
Freixes. Miquel Forn Oliva.
Diumenge 10: Germana M. Àngels Gamisans
Anglada (1r aniversari)
Aguilar de Segarra 9: Família Torà- Trullàs
Pujalt 10: Maria Gil Bové.

DIUMENGE 10 D’ABRIL, a la missa de 2/4 de
12 a Calaf, recordarem a la Gna. M. Àngels
Gamisans en el seu primer aniversari de la
seva mort. Ella va deixar petjada profunda en
el nostre poble com també tota la comunitat
de Dominiques de l’Ensenyament.

BAPTISME, CONFIRMACIÓ i
EUCARISTIA
El dia 26 de març, dins la celebració
de la vetlla Pasqual, va rebre els Sants
Sagraments de la iniciació cristiana
(Baptisme, Confirmació i Eucaristia)
el catecumen JOSÉ MANUEL TORIBIO
BRAVO de Sant Pere de l’Arç, de 17
anys d’edat. Va ser una celebració
emotiva i ben participada per a els
parroquians assistents. Enhorabona!!
És una veritable riquesa per a l’Església que
persones adultes demanin el sagrament del
Baptisme. És així que després d’una bona
temporada de catequesi i preparació, el
mateix dia del baptisme rebin també els
sagraments de la Confirmació i de
l’Eucaristia. No em dubtem, l’Esperit bufa
allà on vol i com vol. Alegrem-nos-en!.

PROCLAMA MATRIMONIAL
Han decidit contreure matrimoni en JAUME
FELIP SOLÉ, veí de Calaf, amb ROSA
ALMONACID SENDIU, també de Calaf.

CONILL, canvi de priores
No podem deixar de donar gràcies al
voluntariat de les priores (majorales) que
tant s’esmercen a la tasca de cuidar les
nostres esglésies parroquials. A Conill, per
aquesta Pasqua, acaben el seu servei, les
Sres. Paquita Ortuño i Filomena Colom.
Entren com noves priores Laura Colell i
Imma Creus. Gràcies!

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) o al despatx
parroquial, a les hores de despatx.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lectes 473,31€
SANT MARTÍ: Seminari 12,27€/
Donatiu 50,00€/ Col·lectes 174,25€
CALONGE DE SEGARRA: Col·lecta 122,67€
CONILL: Col·lectes 88.60€ / Full 34.60€ /
Col·lecta Dia Seminari: 74.20€

PÀGINA WEB
Temps enrere ens van “jaquejar” anul·lar o
robar la pàgina web de les parròquies de
Calaf. S’està refent de nou i de mica en mica.
Podem consultar el Full Parroquial i sobretot
els Salms amb l’extensió power point, que
són els que va traduir Mn. Pere Fradera, en
pau descansi. L’adreça d’entrada ja està
sempre en l’encapçalament d’aquest Full,
però la recordem: www.parroquiescalaf.com.
Podeu fer les suggerències que calguin per a
millorar la pàgina web

COMERÇ D’ARMES A
ESPANYA
Segons un article de Cristianisme i Justícia,
Espanya és un dels principals països
exportadors d’armament del món (se situa
entre el sisè i el setè lloc segons l’any). Així, el
2013 es van exportar 3.908 milions d’euros
en material de defensa, mentre que el 2014 la
xifra va arribar als 3.203 milions. Durant el
primer semestre del 2015, s’ha exportat
armament per valor de 1.717 milions d’euros.
Els productes de material espanyol de
defensa més venuts són les aeronaus militars
i els vaixells de guerra, dues categories que
han representat el 78% del total de les
exportacions durant el període 2005-2014.
Aquest important paper que té l’Estat en el
comerç internacional d’armament respon a
tres causes fonamentals: la participació
espanyola en els programes internacionals
per al desenvolupament de sistemes d’armes,
una interpretació poc rigorosa de la legislació
i una política molt activa de foment de les
exportacions d’armament.
Em pregunto: On deuen estar col·locats els
nostres dinerons dipositats en Bancs i
Caixes????

