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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Pare, gràcies per haver-nos
creat, per haver-nos concedit
el do de l’existència, per
haver pensat en cadascú de
nosaltres molt abans de que
ens acollís el si de la mare.
Gràcies, per haver creat el
Món perquè hi habitem.
Ensenya’ns a tenir-ne cura
per tal que no destruïm el
que és obra teva.
Gràcies per donar-nos el teu
Fill Jesucrist, el nostre
Mestre, el nostre Amic, el
nostre Salvador.
Gràcies Jesús per renunciar a la teva condició
divina i fer-te un més de nosaltres.
Per haver plantat l a teva tenda enmig nostre.
Gràcies per mostrar-nos la teva victòria sobre
la mort que ens omple d’esperança. Gràcies
per haver enviat l’Esperit Sant Paràclit. Sense
Ell, no entendríem el que ens vas dir, ni tampoc
ho podríem viure.
Gràcies, Esperit Sant per renovar-nos, per fernos renéixer, per guiar-nos i consolar-nos.
Gràcies Trinitat Santa per ser el nostre Déu.

No es tracta
d’entendre el misteri
de Déu, ni el misteri
que Déu ha posat en la
persona humana, sinó
en VEURE’L.

(Missa de Cada Dia)

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

INTENCIONS MISSES
Dijous 20: Encarna Ordóñez (viuda Alfonso) (1r.)
Divendres 21: Lluís Esquius Oliva.
Dissabte 22: Ramon Morros Mas.
Isidre Santaulària Mestres.
Diumenge 23: Família Oller Vidal. Lluís Guix Giralt.
Aguilar 23: Pere Torreguitart Prat.
Mariano Giralt Puigpelat (15è. Aniversari).
Pujalt 23: Maria Teresa Serra Llorens.

COL·LECTES i Donatius
Pujalt: Col·lectes 125,94€

CONSELL INTERPARROQUIAL
Dimecres passat, 12 de juny, es reuní el
Consell Interparroquial de l’Alta Segarra. Es
determinà que la sortida pel 12 d’octubre, com
trobada de parròquies, s’anirà a Sitges. Alguna
vegada anar cap a mar va semblar oportú on

també hi ha possibilitats de visita cultural,
religiosa i esplai. S’inclou visita algun santuari
com pot ser Nostra Senyora de Vinyet o altres
llocs emblemàtics. Una comissió ho treballarà.
Aquest Consell va perfilant diferents àrees de
treball que en petits grups aniran vetllant:
patrimoni, voluntariat (Caritas), litúrgia i
comunicació.

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS
El 10 de desembre passat va fer 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. La seva
actualitat i font d’inspiració no caducarà mai. Aquest document està, sovint, silenciat per interessos
dels poders econòmics i polítics. Però el protagonista dels trenta punts d’aquesta declaració és
cadascú de la població mundial.
Ben poca població mundial els pot gaudir en plenitud, però és fonament ferm per a la convivència
mundial i, certament, per a la vivència de la pràctica cristiana.
Davant de criteris i visions subjectivistes que està bombardejat el nostre món, considerar aquesta
proclamació dels drets humans, els pot ajudar a créixer amb més solidaritat.
Posarem els dos primers articles i una molt breu reflexió:
Article 1: Tots els éssers humans neixen
lliures i iguals en dignitat i en drets. Són
dotats de raó i de consciència, i han de
comportar-se fraternalment els uns amb els
altres.
Sovint quan parlem del tercer i quart món ja
donem per suposat que moltes persones de
països pobres no gaudeixen d’aquests drets.
Quins sentiments ens venen quant ens
mostren notícies i imatges d’explotació
laboral infantil? O altres tipus de treball
esclavatge?
Article 2: Tothom té tots els drets i llibertats
proclamats en aquesta Declaració, sense cap
distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen
nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. A més, no es farà cap distinció basada en
l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és
independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra
limitació de sobirania.
Fa uns anys que els països europeus ens trobem amb la situació de rebre grans allaus
d’immigrants. Quins pensaments ens venen al cap quan notem episodis de racisme o de
xenofòbia? I tantes altres interrogants ens plantegen només aquests dos primers articles de la
Declaració Universal dels Drets Humans.

