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PREGUEM AMB L’EVANGELI
Salm responsorial 62,2.3-4.5-6.8-9
Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.
R. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu
meu.
Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran. R.
Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis. R.
Perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.
La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà. R.

COMENTARI:
Un profund anhel de Déu –bellament
expressat amb la imatge de la terra
assedegada és el sentiment que
domina tot aquest salm.
El seu autor podria ser un levita
desterrat, que recorda el temps en
què vivia al costat del santuari,
gaudint de la intimitat amb el Senyor.
En el silenci de la nit rememora
aquelles hores felices, i aquest
record li serveix de consol.
Sembla que la nostra època ha
descobert l'oració íntima. Aquest
salm 62 expressa l'oració d'un home
molt avançat en el camí de la
pregària. Les seves actituds
religioses són de tal sublimitat i
intensitat mística... que, en fer-les
nostres, ens sentim poc sincers. Qui
de nosaltres pot dir lleialment:
"Passo hores senceres parlant amb
vós, Déu meu!” O això altre: "Us
busco a trenc d’alba... La meva
ànima té set de vós!”... quan oblidem
per qualsevol cosa la nostra "oració
del matí", i ens deixem arrossegar
per la indiferència.

INTENCIONS MISSES
CELEBRACIONS
25 de juny (dissabte):
2/4 de 7: CONILL
8 vespre: CALAF
26 de juny (diumenge):
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

Divendres 24: Joan Grau Puig.
Joan Marbà Tristany.
Dissabte 25: Ramon Suárez i Eulàlia
Mensa. Pere Marsiñach i Pepeta Vidal.
Diumenge 26: Familia Oller Vidal. Pere
Pallarès Figuera. Família Morros-Selvas.
Conxita Gassó Casulleras. Josep Mensa
Pons.
AGUILAR 26: Mariano Giralt Puigpelat
(12è Aniversari). Família Torà-Trullàs.
PUJALT 26: Joan Coletas Franquesa.

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans:
CALAF: El dia 16 de juny per EULÀLIA
CASANOVAS JUNYENT, de 94 anys d’edat.
Que en pau descansi.

PROCLAMA MATRIMONIAL

COL·LECTES i DONATIUS

CALAF: Donatiu Càritas 1.000,00€/
Col·lectes 136,00€/ Donatius celebracions 620,00€
CONILL: Col·lectes 113,70€/
Col·lecta Corpus 118,00€/ Full Diocesà 54,30€
PUJALT: Donatiu 100,00€

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

MIL·LENARI DE CALAF
Fa un any i escaig que celebràvem la
conclusió del Mil·lenari de Calaf, amb
festes ben lluïdes, participades i ben
organitzades.
El mil·lenari va donar per a molt, ja
que els actes es van celebrar durant
tot un any on, d’una manera o altra, hi
participaren tots els veïns del poble i
bona part de la contrada de l’Alta
Segarra.
Un objectiu del mil·lenari és que no
quedés només en
una
gran
celebració, que ho va ser, sinó que de
la forma més adient i amb personal
nou, continués promovent sentit de
poble, sobretot en l’aspecte cultural.
Del mil·lenari encara queden alguns
aspectes que s’aniran donant a
conèixer, anem per passos.
De moment està anunciada la
presentació del llibre “Calaf, mil anys”,
recull de conferències amb motiu del
mil·lenari de Calaf, que es farà el
proper dimecres 22.
Les conferències van tenir un impacte
especial tant per la personalitat dels
que les van impartir com pels temes
tractats.
Aquest llibre l’agraïm ara i també ho
faran les generacions futures. Un
llibre que hauria d’estar a les llars dels
Calafins i pobles veïns.
En definitiva és una aportació més al
llegat cultural de Calaf. Serveixi també
per esperonar nous projectes socials i
culturals que continuïn donant cohesió
i perspectives de futur al nostre poble.

