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PREGUEM AMB L’EVANGELI
Salm responsorial 39,2-3a.3bcd.4.18

Tenia posada l'esperança en el Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi
ha escoltat el meu clam.
R. Senyor, no tardeu a defensar-me.
M'ha tret fora del fang,
del llot on em moria,
ha posat els meus peus sobre la roca,
i m'hi sento segur. R.

Ha inspirat als meus llavis un càntic nou,
un himne de lloança al nostre Déu;
tots els qui ho han vist, se n'admiren,
i confien més en el Senyor. R.
Ara sóc un pobre desvalgut,
però el Senyor pensa en mi.
Sou vós qui m'ajudeu i em deslliureu,
Déu meu, no trigueu més. R.

MARIA, ASSUMPTA AL CEL

COMENTARI:
El “moviment” d’aquest salm d’acció
de gràcies és admirable: primer un
crit de pregària en una situació
dramàtica, després acció de gràcies
per haver estat escoltat. Però no
s’acaba tot: una nova súplica enmig
de noves desgràcies.
Aquest salm és abans que res “la
mateixa oració de Jesús”. Però
també és la nostra, a condició de no
caure en el ritualisme: el que Déu
espera de nosaltres, no són els
sacrificis externs, les oracions
alienes a nosaltres... sinó l’oferiment
de la nostra carn i sang, de la nostra
vida quotidiana, del “sacrifici
espiritual”. Podem dir que Déu
espera més els nostres comportaments quotidians, que no pas les
nostres oracions dominicals.

.

Estimada bona Mare, no sé si en el teu temps hi havia models. Ara en som esclaus.
Tots, perquè és moda, acomiadem els difunts dient-los “allà on
siguis”.
A tu no t’ho podem dir. Celebrem
que ja ets del tot, en cos i ànima,
prop del teu Fill i Germà nostre,
participant de la vida divina que
és amor, pau, joia i llum per
sempre.
No ets lluny de nosaltres, perquè
allà on ets no hi ha distàncies.
Ets Mare de cor, avesada a sofrir,
a esperar i a confiar.
Ets dona de cor decidit, valenta i ferma.
No et vas fer enrere en sentir les paraules misterioses de l’àngel ni en veure els
sofriments infligits al teu Fill.
Saber que ens mires i vetlles per nosaltres ens dóna confiança per continuar endavant.
Sí, el camí de la vida és feixuc i perdedor, però sabem que tu has arribat a la meta i que
camines al nostre costat. (Missa de Cada Dia)

CELEBRACIONS
15 d’agost (dilluns):
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT

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

20 d’agost (dissabte):
8 vespre: CALAF

27 d’agost (dissabte):
2/4 de 7: CONILL
8 vespre: CALAF

INTENCIONS MISSES
CALAF: Dilluns 15: Maria Vila Prat.
Maria Marbà Vila
Dimarts 16: Teresita Queralt.
Dimecres 17: Nieves Triguero Rubio
Dijous 18: Josep Raurich Castellà.
Dissabte 20: Josep Closa. Maria Calderer.
Silvestre Bonet. Francisco Forcades (20è ani.)
Diumenge 21: Martí Selva Gassó. Família Oller
Vidal. Anna Belmonte Ayén. Maria Dalmases
Riera.
PUJALT 15: Abda Pérez de Biñastre Taché
Josep Bru Millas
21: Gabriel Martí Carulla
AGUILAR 15: Lluïsa Barberà Colell
21: Josep Soler Galobart.
CONILL 21: Família Carulla Badal.
CALAF: Dimarts 23: Gabriel Miquel Lladó.
Dissabte 27: Ramon Martínez. Ramon Sans.
Anna Belmonte Atén. Nieves Triguero Rubio
Diumenge 28: Miquel Escolà i Maria Torra.
Ramon Regí Masafret. Josep Solà i Maria
Suárez. Rosa Cortadellas Forn
AGUILAR 28: Lluïsa Barberà Colell

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lectes 544.00 €
CONILL: Col·lectes 181,60€/ Full 22,90€

DEFUNCIONS Funerals
Vam pregar per l’etern descans:
AGUILAR: El dia 2 d’agost, per LLUÏSA
BARRERA COLELL, de 91 anys d’edat.
CALAF: El dia 5 d’agost, per TERESA ARBÓS
PLANAS, de 84 anys d’edat.
El dia 9 d’agost, per NIEVES TRIGUERO
RUBIO, de 76 anys d’edat
PUJALT: El dia 11 d’agost, per JOSEP BRU
MILLÀS, de 85 anys d’edat.
En pau descansin!

28 d’agost (diumenge):
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
2/4 de 1: L’ASTOR
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT, no missa

FESTES MAJORS

SANT MARÍ SESGUEIOLES: La missa del
diumenge 21 d’agost se celebra a un quart d’una del
migdia. A més de la festa religiosa que ens aplega
amb fe, també enguany St. Martí dóna relleu a la
festa major amb una extraordinària exposició i
representació de MARGARIDÓ, orgull del poble de
Sant Martí. Segur que haureu rebut programes on
ens conviden puntualment als actes programats.
També recordem que el diumenge 4 de setembre a
les 5 de la tarda hi haurà una solemne missa amb
motiu dels 50 anys de sacerdoci de Monsenyor
Valentí Miserachs i Grau. Ho assenyalarem al proper
full parroquial.

SANT ANDREU DE PUJALT. El diumenge
21 d’agost, a Pujalt, farem festa grossa amb motiu de
la inauguració de les obres de restauració de
l’església parroquial, Sant Andreu.
Aquesta església ha estat totalment remodelada
durant aquests 7 anys. Ho hem fet sense presses
perquè disposem de la capella de la Puríssima que ha
fet la funció de parròquia durant molts anys i encara
hi celebrarem bona part de l’any.
En una primera fase s’arranjà la teulada i rejuntà les
parets exteriors (encara ens queda el campanar). Des
de 2012 ens hem avocat a l’interior que estava amb
condicions molt lamentables tant el terra com les
humitats de parets i decoració. L’obra ha estat
considerable: el terra s’apujat a nivell de carrer
(estava a 48 cm.) amb grava i aïllament per a les
humitats, enrajolat amb gres. Instal·lació elèctrica
nova. Pintura de la nau. Sorrejar les parets visibles de
pedra. Decoració de l’absis i altars laterals que hi
donen una vida molt coherent al que ha de ser el lloc
principal de pregària. N’estem orgullosos i aquest
diumenge 21 en farem la inauguració oficial. Gràcies
a tots els col·laboradors, i el que ens falta encara!.
Déu sobre tot.

