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PREGUEM AMB EL COS I LA SANG DE CRIST
COMBREGAR ÉS ESTAR D'ACORD AMB VÓS, SENYOR
Cada vegada que m'acosto fins al vostre altar,
estic reforçant la meva amistat amb Vós,
us capto com algú viu i proper
i sento la vostra esperança i fortalesa en el meu interior.
Cada vegada que combrego, Senyor,
m'ompliu d'entusiasme i de sentit
i ja no puc prescindir de la vostra missió
d'engrandir el meu cor universal.
Cada vegada que us accepto i us rebo,
renoveu les meves il·lusions fraternes,
perquè m'indiqueu clarament la ruta
de construir una terra justa i nova.
Cada vegada que combrego amb Vós,
accepto les vostres idees radicals,
de preferir als pobres i marginats
per gastar la meva vida per a millorar la seva.
Cada vegada que entreu en el meu interior,
el vostre esperit m'anima i em sosté,
feu renéixer en mi la solidaritat,
un tarannà agraït i sensibilitat.
Cada vegada que em trobo amb Vós,
el meu cor s'eixampla i es dinamitza,
em traieu de tots els meus petits egoismes
i m'ompliu de la vostra capacitat d'obrar el bé.

CELEBRACIONS

INTENCIONS de MISSES

24 de juny (dissabte)
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF

Dimecres 21: Lluïsa Gilibets Raurich.
Divendres 23: Josep Freixa i Carmen
Torreguitart. Joan Marc Solà.
Dissabte 24: Joan Grau Puig.
Joan Marbà Tristany.
Diumenge 25: Família Oller Vidal.
Lluís Guix Giralt.

25 de juny (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

Conill 24: Encarnació Vilaró Caellas.
Aguilar 25: Mariano Giralt Puigpelat
(13è Aniver.). Lluís Torras Duocastella.

DEFUNCIONS

Vam pregar per l’etern descans:

CALAF: El dia 10 de juny per ISIDRE
BONASTRE LLADÓ, de 64 anys d’edat.
Que en pau descansin!

PROCLAMA MATRIMONIAL

Han decidit contreure matrimoni en JORDI
GRAELLS CASTELLÀ, de Calaf amb ANNA
ROIG MEDINAS, de Barcelona.

COL·LECTES i donatius
CALAF: Col·lecta 196,00€

CARITAS i CORPUS: Cridats a ser comunitat
Les comunitats cristianes aprofitem aquesta
festa de la donació del Cos i de la Sang de
Crist per conscienciar-nos més a fons del
que de la dimensió caritativa de la
comunitat. Una oportunitat per reflexionar
sobre com ajudem a fer més real un «altre
món possible» i com ho podem fer millor, i
per fer conèixer, valorar i agrair la tasca dels
voluntaris, col·laboradors,… imprescindibles
per la gran i valorada tasca que Càritas està
fent -no un dia sinó cada dia-.
Que units al voltant d’una mateixa taula,
compartint el Pa de Vida, trobem la força
per ser amb els altres portadors d’aquesta
Vida arreu i a tothom”.
Fora de l’àmbit estrictament eclesial no es
fa servir, o bé ben poc, la paraula caritat.
Més aviat es fa servir altres expressions
com projectes solidaris, solidaritat, atenció
als més necessitats, organitzacions de
col·laboradores i solidàries, compartir... En
el fons el que importa és que no deixem mai
de pensar amb el qui més necessita i que
no ha ser només amb diners (que també)
sinó amb molts altres gestos i actituds que
dignifiquen la persona i la comunitat.

Un cas concret el tenim amb dos grups de
5è A i 5è B de primària de l’Escola Alta
Segarra de Calaf. La seva tasca no ha estat
simplement recollir un quantitat de diners
sinó fer un projecte solidari i en grup.
L’educació actual és lloable en la seva
voluntat d’actuar aprenent i així ho han fet
aquests nois juntament amb els seus tutors i
mestres. Van decidir que si d’aquest
projecte que tenien preparat, en sortia algun
benefici, ho entregarien a Caritas Calaf. Des
de Caritas se’ls va explicar l’amplitud del
seu abast i que la seva acció anava d’acord
a l’Ajuntament.
Doncs bé, aquest dijous passat 15 de juny,
van cridar al mossèn i li van fer una entrega,
resultat del seu projecte, 150 euros de cada
grup; total 300 euros. MOLTÍSSIMES
GRÀCIES. Penseu que en rebre aquests
diners ens han fet prendre més consciència
de com he de saber administrar-los amb
tota justícia i agraïment, sobretot pensant
amb els infantons.
Gràcies noies i nois, gràcies tutors mestres i
pares, gràcies Escola Alta Segarra.

