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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, et donem gràcies pel testimoni de fe
dels qui ens han precedit, dels
patriarques i de les matriarques, i de
tots
aquells
que
van
gaudir
anticipadament de les teves promeses
i així, tot confiant-hi, les van fer realitat.
Dóna’ns la fe suficient per estar
vetllant, per no deixar-nos distreure
amb la lluentor dels béns que
s’esgoten, sinó que cerquem sempre el
tresor més gran, aquell que no es fa malbé,
aquell que és per sempre.
Que sapiguem estar amatents, pendents de Tu
i de la teva arribada, fent tot el bé possible
per tal que els altres també sàpiguen que ja
estàs venint.
Perdona les nostres distraccions, la nostra
manca de sensibilitat, la nostra autocomplaença.
No ens deixis caure en la buidor d’una vida
sense objectius, oprimits per les cadenes de
l’egoisme.
Gràcies Senyor perquè estàs venint a treure’ns
de les nostres presons, a dir-nos que no som
esclaus, sinó fills del Pare del cel.

Feliços de
nosaltres, que
tenim un Déu
com a SERVIDOR
de cadascú,
perquè per a ELL
tots som únics.

(Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
14 d’agost (dimecres)
8 del vespre: CALAF
15 d’agost (dijous)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

17 d’agost (dissabte)
8 del vespre: CALAF

24 d’agost (dissabte)
8 del vespre: CALAF

18 d’agost (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
12: SANT MARTÍ
1: PUJALT

25 d’agost (diumenge)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ
2/4 d’1: L’ASTOR

INTENCIONS MISSES

DEFUNCIONS - Funerals

Dijous 15: Maria Vila Prat. Maria Domingo i
Domingo Montfort. Família Martí Parés. Maria
Marbà Vila. Domènec Serra Cortadellas.
Divendres 16: Teresita Queralt
Dissabte 17: Simon Closa i família
Diumenge 18: Martí Selva Gassó

Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: El dia 26 de juliol, per ANTONIO
GARCÍA MORENO, de 88 anys d’edat.
Aguilar: El dia 27 de juliol, per RAMON
SANPERA MUXÍ, de 83 anys d’edat.
Que descansin en pau.

Diumenge 25: Família Oller Vidal. Rosa
Cortadellas Forn.

COL·LECTES i Donatius
Conill: Benedicció cotxes 100,00 €
Col·lectes: 65,00 €

LES DONES a l’Antic Testament
El relat patriarcal del llenguatge bíblic ens mostra
com les dones han hagut de suportar el masclisme
i la misogínia de les societats paternalistes, però el
paper de la dona ha estat sempre imprescindible
en la història de Salvació. El referent màxim és
Maria de Natzaret, però n’hi ha moltes altres. Un
exemple és Anna, mare de Samuel. (Primera
Samuel, 1, 1-20)
1A

les muntanyes d’Efraïm hi havia un
home que es deia Elcanà... 2 Tenia dues
dones: l’una es deia Anna i l’altra Peninnà.
Peninnà tenia fills, mentre que Anna no en
tenia cap. 3 Cada any, Elcanà pujava a
Siló per adorar el Senyor de l’univers i oferir-li
un sacrifici.... 4 Va arribar el dia que Elcanà
oferia la seva víctima. Elcanà tenia el costum
de donar a la seva muller Peninnà i als seus
fills i filles les porcions corresponents; 5 però a
Anna li reservava la part millor, perquè
l’estimava molt, encara que el Senyor l’havia
deixada estèril. 6 La seva rival no parava
d’humiliar-la retraient-li que el Senyor
l’hagués deixada sense
fills. 7 Cada any passava
el mateix, quan Anna
pujava al santuari del
Senyor. També aquella
vegada Peninnà
mortificava Anna. Llavors
Anna va esclatar en
plors, i no volia
menjar. 8 Elcanà, el seu
marit, li digué:
—Anna, per què plores i no menges? Per
què estàs tan trista? No valc per a tu més que
deu fills?
9 En acabar l’àpat a Siló, Anna es va dirigir
al santuari del Senyor. El sacerdot Elí

s’estava assegut en un tamboret a l’entrada
del santuari. 10 Ella, plena d’amarguesa i
plorant desconsoladament, pregà al Senyor
11 i li va fer una prometença:
—Senyor de l’univers, si et dignes mirar la
meva aflicció i et recordes de la teva
serventa, si no t’oblides de la teva serventa i
em dónes un fill, te l’oferiré, Senyor, per tota
la vida, i, com a senyal, no li tallaran mai els
cabells. *
12 Mentre ella anava insistint en la seva
pregària al Senyor, Elí es fixava en la seva
boca. 13 Anna parlava interiorment; movia els
llavis, però no se li sentia la veu. Elí, doncs,
va pensar que anava beguda, 14 i li digué:
—¿En tens per a molt, d’estar aquí
borratxa? Vés a dormir el vi que portes!
15 Anna va respondre: —No, senyor meu.
Sóc una dona atribolada. No he begut vi ni
cap altra beguda alcohòlica. Tan sols obria el
cor al Senyor. 16 No prenguis la teva serventa
per una qualsevol. M’expressava així perquè
estic molt trista i abatuda.
17 Elí va dir: —Vés-te’n en pau i que el Déu
d’Israel et concedeixi allò que li has
demanat.
18 Ella respongué: —Senyor meu, que
tingui sempre el teu favor!
Anna se’n va anar, va menjar i ja no
semblava la mateixa d’abans.
19 L’endemà es van llevar de bon matí,
van adorar el Senyor i se’n tornaren a
casa seva, a Ramà. Quan Elcanà va
unir-se a la seva dona, el Senyor es recordà
d’ella. 20 Passats uns quants dies, Anna es va
trobar que esperava un fill. Va donar a llum i
posà al seu fill el nom de Samuel, tot dient-se:
«L’havia demanat al Senyor.»

