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PREGUEM AMB L’EVANGELI
Salm responsorial 31,1-2.5.7.11
Feliç el qui ha estat absolt de la falta
i ha vist sepultat el seu pecat.
Feliç l'home a qui el Senyor
no té en compte la culpa,
qui dintre seu ja no manté l'engany.
R. Senyor, m'heu perdonat la culpa
comesa.
M'he decidit a reconèixer la falta,
no us he amagat més el meu pecat.
Tan bon punt m'ho he proposat, Senyor,
m'heu perdonat la culpa comesa. R.
En vós he trobat el meu recer,
vós em guardeu del perill.
Tothom celebra al voltant meu
el goig de veure'm lliure. R.
Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor;
homes rectes, aclameu-lo. R

CELEBRACIONS
18 de juny (dissabte):
8 vespre: CALAF
19 de juny (diumenge):
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

COMENTARI:
Aquest poema lírico-didàctic
expressa la felicitat d’un pecador que
ha obtingut el perdó diví,
contraposant-la a les afliccions que
provenen del pecat (vv. 1-5).
El to personal amb què el salmista
narra la seva pròpia experiència
s’alterna amb l’estil sapiencial de les
“benaurances” inicials i de
l’exhortació final.
Això fa que el Salm sigui, al mateix
temps, una expressió d’agraïment al
Senyor per la gràcia del perdó, i una
lliçó de saviesa per a tota la
comunitat
Un sagrament festiu de reconciliació.
Si el pecat amb el qual es
“trampeja”, s’amaga a l’interior d’un
mateix, es corromp i enverina
literalment la consciència, igual que
un cadàver... Per contra, el “perdó”
és avui una celebració festiva. “Que
el Senyor sigui la vostra alegria!
Canteu la vostra joia”

INTENCIONS MISSES
Dilluns 13: Família Villalba Colom.
Antoni González García.
Dijous 16: Teresita Queralt.
Dissabte 18: Josep Closa i Maria Calderer.
Josep Raurich Castellà. Conxita Gassó
Casulleras. Carmen Matas Espejo.
Diumenge 19: Martí Selva Gassó.
Josep Mensa Pons
AGUILAR 19: Josep Soler Galobart

DEFUNCIÓ - Funeral

PROCLAMA MATRIMONIAL

Vam pregar per l’etern descans:
CALAF (tanatori Igualada): El dia 4 de
juny per ANTONIO OSUNA CANO, de 55
anys d’edat. Que en pau descansi.

Han decidit contreure matrimoni RUBÉN
FERNÁNDEZ GÓMEZ amb RUT SARA POLO
REZALI, ambdós veïns de Calaf.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 317,00

BAPTISME
Segur, capella de Pereres: Diumenge 5
de juny es va batejar la nena DANA SANGRÀ
OLLÉ. Enhorabona!

VISITES PASTORALS DEL Dr. JOSEP TORRES i BAGES (i 2)
Torres i Bages era home de lletres i de grans principis. Per això li pesava molt fer les visites
pastorals pels poblets, però era home de principis i de voluntat contrastada. El transport era
feixuc i dur degut a la varietat geogràfica del nostre bisbat que anava (actualment ha canviat una
mica) des del Pirineu fins a les muntanyes de la Bufraganya, a la comarca de la Conca de
Barberà, amb parròquies de muntanya i la majoria de difícil comunicació. El seu sistema de
transport, majorment, dalt d’una mula; altres vegades amb carros, carrossa i poques amb tren.
Hi ha una fragment dels seus escrits (Epistolari III, p. 261) que escriu de de la Segarra, i diu:
“Fins ara hem visitat 36 o 37 parròquies i gràcies a Déu sempre só estat bo, lo qual ja és un
benefici especial de la Mare de Déu del Roser, puix encara aquí (La Segarra) los camins no són
tan mals com a l’alta muntanya, no obstant hi ha la fadiga del major número de parròquies
que es visiten en un dia”
També les seva poca traça com genet, (més tres vegades caigué de la cavalcadura) com també el
mal temps, dificultaven aquests viatges. Des de la Tallada escriu a la tardor del 1907: “Nosaltres
vàrem també rebre un fort cop d’aigua anant de Talavera a Civit, de modo que el ruc que
portava les maletes s’espantà i tinguérem que començar la funció sens mitra”.
Però, ell tossut. Escriu el 1906: “com anant de Visita alguna vegada m’han ofert automòbil pel
viatge, com no el considero gaire pastoral, no ho só acceptat, agraint no obstant la bona
voluntat. Per això
preferesc la locomoció
antiga per anar a
Manresa també”. Però
amb el temps canvià
d’opinió i així el 1915
diu: Demà, si Déu vol,
anirem a St. Bernabé i
a Vallfogona (Ripollès)
amb automòbil, lo qual
facilita molt la visita”

Reproducció de l’acte de la
visita pastoral a la parròquia
de Sant Andreu d’Aguilar de
Segarra

