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PREGUEM AMB L’EVANGELI
Salm, responsorial 14,1b-3a.3b-4b.5
Qui podrà viure a la muntanya sagrada?
El qui obra honradament
i practica la justícia,
diu la veritat tal com la pensa;
quan parla, no escampa calúmnies.
R. Senyor, qui podrà estar-se a casa
vostra?
Mai no fa mal al proïsme,
ni carrega a ningú res infamant,
compten poc als seus ulls els descreguts,
honra i aprecia els fidels del Senyor. R.
No fia els seus diners a interès,
ni es ven per condemnar cap innocent.
El qui obra així mai no caurà. R.

AQUEST FULL ÉS PER A DUES
SETMANES: Durant l’estiu, sovint,
el full es farà quinzenal.
Comprendreu que també cal
agafar uns dies de repòs o
parèntesi de Full, però l’atenció a
les parròquies serà constant.

CELEBRACIONS
23 de juliol (dissabte):
6: SANTA MARGARITA
8 vespre: CALAF
24 de juliol (diumenge):
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

COMENTARI:
Aquest salm 14 formava part de la
catequesis ad portas: els pelegrins
que venien de lluny podien estar
contaminats per costums pagans.
Per això els levites els donaven una
catequesi elemental abans de
deixar-los entrar al lloc sagrat.
Aquest salm s’inicia amb la pregunta
ritual dels pelegrins: “Senyor, ¿qui
podrà estar-se a casa vostra?”. Allò
que segueix és la resposta dels
levites
+ En aquest breu i bonic salm
s’estableixen les condicions
necessàries per a esdevenir “hoste”
del Senyor, és a dir, per a entrar en
el Santuari i participar del culte diví
(v. 1).
+ Entre les condicions exigides, no
s’esmenta cap ritu exterior, sinó que
totes tenen un caràcter
exclusivament moral.
+ Això posa en evidència que el
culte autèntic no es pot separar de la
justícia i de l’amor al proïsme (vv. 25).
25 de juliol (dilluns):
8 vespre: CALAF
30 de juliol (dissabte):
2/4 de 7: CONILL
8 vespre: CALAF
31 de juliol (diumenge):
9: DUSFORT
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dissabte 23: Maria Lluïsa Puig Castellà.
Diumenge 24: Miquel Colom Codina.
Josep Raurich Castellà. Eulàlia Casanovas
Junyent. Josep Ferrer Rovira.
Conill 24: Família Carulla-Badal.
Dilluns 25: Jaume Salat Pons.
Jaume Vilalta Vilalta.
Dimarts 26: Joaquim Juvé Lara.
Divendres 29: Magdalena Chacón de
Julián (13è Aniversari). Serafina Gilibets
Raurich. Josep Riu Llena. Ricardo Sáiz
Castellano.
Dissabte 30: Família Prat-Casanovas. Joan
Parés Masafret (23è Aniversari)

CALAF – Sant Jaume
El dilluns 25 de juliol, és Sant Jaume i, per
tant, el patró de la parròquia de Sant Jaume
de Calaf. Simplement estem convocats per a
la celebració de la missa, aquest dia, a les 8
del capvespre.

BAPTISMES
Calaf: Dissabte 9 de juliol vam batejar les
nenes NATÀLIA MIQUEL NAVAS i
JORGINA MIQUEL NAVAS. Enhorabona!!

MATRIMONI
Calaf: Dissabte 9 de juliol van contreure
matrimoni RAMON MIQUEL GARRIGA
amb MÒNICA NAVAS DUCH, ambdós veïns
de Calaf

COL·LECTES i DONATIUS

CALAF: Col·lectes 198,16€/
Capelleta Sagrada Família 79,84€/
Celebracions 150,00€
SANT MARTÍ : Full Diocesà 48,00€

NETEJA TEMPLE, Calaf

Serà el mateix dia del nostre patró, 25 de
juliol, a les 3 de la tarda. Qui s’hi apunta?

PREGÀRIA PER LA
NOSTRA TERRA
(papa Francesc)

Déu omnipotent,
que sou present en tot l’univers
i en la més petita de les vostres criatures,
vós que envolteu amb la vostra tendresa
tot el que existeix,
vesseu en nosaltres la força del vostre amor
perquè tinguem cura de la vida
i de la bellesa.
Inundeu-nos de pau, perquè visquem
com a germans i germanes
sense fer mal a ningú.
Déu dels pobres,
ajudeu-nos a rescatar els abandonats
i oblidats d’aquesta terra
que tant valen als vostres ulls.
Guariu les nostres vides,
perquè siguem protectors del món
i no pas depredadors,
perquè sembrem bellesa
i no pas contaminació i destrucció.
Toqueu els cors dels qui busquen
només beneficis
a costa dels pobres i de la terra.
Ensenyeu-nos a descobrir
el valor de cada cosa,
a contemplar admirats,
a reconèixer que estem profundament
units amb totes les criatures
en el nostre camí cap a la vostra llum infinita.
Gràcies perquè esteu
amb nosaltres cada dia.
Encoratgeu-nos, si us plau, en la nostra lluita
per la justícia, l’amor i la pau.

