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PREGUEM AMB EL SALM del diumenge
Salm responsorial 46,2-3.6-7.8-9

Aplaudiu, pobles de tot el món,
aclameu Déu amb entusiasme.
El Senyor és l'Altíssim, el terrible,
rei de reis a tot el món.
R. Déu puja enmig d'aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.
Déu puja enmig d'aclamacions,
al so dels corns puja el Senyor.
Canteu a Déu, canteu-li,
canteu al nostre rei. R.
Que és rei de tot el món,
canteu a Déu un himne.
Déu regna sobre les nacions,
Déu seu al tron sagrat. R.

COMENTARI:
El tema d’aquest himne és la
reialesa universal del Senyor (vv.
3,7-9) manifestada victoriosament
quan ell lliurà la Terra promesa en
herència al seu poble (vv. 4-5).
En la vibrant aclamació del v. 6 es
percep l’eco d’una litúrgia
d’entronització de l’Arca de
l’Aliança en el santuari de Sió.
Quan s’anà perdent el record
d’aquests festa, el salm s’aplicà al
triomf final de Déu i a la
implantació definitiva del seu
Regne.
En Jesucrist és un anunci profètic!
Allò que mai no s’havia realitzat
humanament, arribà a ser realitat
misteriosa amb Jesucrist. El verb
“Déu s’eleva”, Déu puja, present en
el cor d’aquest salm, esperava la
seva plena realització. L’Església,
des del començament, va prendre
aquest verb “pujar” per aplicar-lo a
l’Ascensió de Jesús ressuscitat a la
glòria del Pare. Més enllà de la
paraula, és “la reialesa universal de
Déu” el que volia celebrar aquest
salm, i que també es canta en la
festa de l’Ascensió

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
14 de maig (dissabte):
2/4 de 7: AGUILAR
8 vespre: CALAF
15 de maig (diumenge):
10: CONILL
10: LA GUÀRDIA PILOSA
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Dimarts 10: Maria Suárez. Pau Closa
Dimecres 11: Família Graells Prat.
Dissabte 14: Josep Cribillers Anguera.
Neus Noguera Badrenas. Manuela Royo
Martín.
Diumenge 15: Martí Selva Gassó.
Florenci Codina Codina.
Pujalt 15: Maria Gil Bové.
Conill 15: Isidre Colom Prat i família.

PEREGRINACIÓ A LURDES
Com cada any es farà la peregrinació a
Lourdes del 11 al 15 de juny d’enguany.
Serà la quaranta-novena i la presidirà el
bisbe de Vic Dr. Romà Casanova.
Per informar-vos, podeu venir a la parròquia
o bé trucar directament als números
608963584 o 609791900
on us diran quines són les condicions per
anar com a pelegrí, com a malalt o com
acompanyant.

Hi ha malalts que, per la seva condició, mai
no surten del seu petit entorn i un
pelegrinatge d’aquesta mena els porta a
voltar una mica de món sabent que
l’organització ho té tot preparat per a
qualsevol emergència.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Llantions Sant Sebastià (net)
396,00€/ Capelleta Sagrada Família 48,13€ /
Col·lecta 167,87€

CONFIRMACIONS
Adrià Pujol López - Aitana Bitrià Sánchez
Andrea Montalbán Sarri - Bernat Colell Garcia
Carles Montalbán Vilaseca - Judit Busquet Cano
Dakota Laguna Fernández - Laura Campà Pons
Joel Reñé Sapera - Judith Sala Casulleras
Laia Camats Gangonells - Laia Garriga Sivila
Marc Rovira Burgès - Marta Toro Calafell
Martí Estruch Isern - Noelia Gregorio Cerro
Roger Vila Viladrich - Sergi López Sagués

El dissabte 30 d’abril, el nostre bisbe Romà
Casanova, va administrà el sagrament de la
confirmació a aquest 18 joves de Calaf, Sant
Martí Sesgueioles i Aguilar.
Felicitats! i endavant, no us negueu mai a
l’amor de Déu que es fa present en el
moment i l’hora menys pensada. Confiemhi!.

