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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 138,1-3.13.15

Heu penetrat els meus secrets, Senyor, i
em coneixeu, vós veieu quan m'assec o
quan m'aixeco, descobriu de lluny
estant els meus propòsits,
sabeu bé si camino o si reposo,
us són coneguts tots els meus passos.
R. Us dono gràcies
per haver-me fet tan admirable.
Vós heu creat el meu interior,
m'heu teixit en les entranyes de la mare.
Us dono gràcies per haver-me fet tan
admirable, és meravellosa la vostra
obra.
Us era tot jo ben conegut,
res de meu no us passava per alt
quan jo m'anava fent secretament,
com un brodat, aquí baix a la terra..

COMENTARI
Israel és un poble concret, realista. No es
tracta d'una meditació filosòfica i abstracta,
és un diàleg íntim amb Déu. El tema tractat
pel salmista es relaciona amb els punts més
àlgids de la recerca teològica de tots els
homes: Déu ho sap tot! Déu és present en tot
lloc! Déu ho ha fet tot! Aquests atributs divins
no són meditats aquí en si mateixos sinó en
una perspectiva "personalitzada": "Vós em
coneixeu... vós veieu quan m’assec i quan
m’aixeco..." Llenguatge meravellosament
poètic, íntim. Hom no troba Déu quan el
considera "problema"... Ell és "Algú". No
serveix de gran cosa "discutir" sobre Déu... Es
tracta d'experimentar-lo.
Transparència, secret d'amor. "No hi ha cap
criatura invisible davant d’ell, sinó que tot és
un i descobert als seus ulls" (He 4,13). En
comptes de veure en això una insuportable
tirania, l'autor del salm la considera com una
font de serenitat total: "Em coneixeu, amor
meu. Ho sabeu tot sobre mi."

INTENCIONS de MISSES

30 de juny (dissabte)
2/4 de 7: MIRAMBELL
8 vespre: CALAF

Dimarts 26: Ana Maria del Rio Prieto. Anna Roma.
Ramona Vilandell.
Dimecres 27: Ana Maria del Rio Prieto.
Dijous 28: Ana Maria del Rio Prieto.
Divendres 29: Pere Marsiñach i Josefa Vidal.
Dissabte 30: Ramon Suárez i Eulàlia Mensa.
Família Prat Closa. Difunts Família Prat Casanovas.
Diumenge 1: Ramon Sala Coy. David Borralleras Selva
(8è. Aniv). Jordi Mas Parcerisas. Justo Rusca Franco.
Pere Pallarès Figuera.

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

Mirambell 30: Família Parés Marcet.
Família Parés Masafret.
Aguilar 1: Ramon Bacardit Giralt.
Conill 1: Agustí Creus Esquius.
Sant Martí 1: Família Torres Montrabeta.

CELEBRACIONS

AGUILAR

DEFUNCIÓ - Funeral

A la parròquia de Sant Andreu d’Aguilar de
Segarra i Sant Miquel de Castellar hi haurà
canvi de priores. En aquestes parròquies es fa
cada mig any. Agraïm el servei incondicional i
esmerçat de les Sres. Isabel Larroya i
Magdalena Comellas. Emprenen aquest
servei les Sres. M. Pilar Pla i Antònia
Duocastella. Moltes gràcies en nom de tota la
comunitat cristiana.

A l’Oratori de la Funerària Anoia (Igualada), el
dia 16 de juliol, vam pregar per l’etern descans
de MANUEL ARÉVALO ESPEJO, veí de
Calaf, de 69 anys d’edat.
Descansi en pau!

COL·LECTES i donatius
Calaf: Col·lectes 305,42€ / Donatius 60,00€
Sant Martí: Col·lectes 130.38€

ALIMENTS CARITAS
La comunitat Islàmica de Calaf, amb motiu del
dejuni del Ramadà, han col·laborat al banc
d’aliments de Caritas de Calaf, la quantitat de
130 quilos d’aliments. Els agraïm de cor la
seva consideració.

APORTACIONS – OPINIONS (i II)
Amb dues entregues podrem valorar sobre la informació que rebem en els mitjans de comunicació.
Deixem que una periodista prou experimentada ens digui la seva opinió.
ROSA MARIA CALAF: “La gent creu que està informada però en realitat el
que està és entretinguda” (extret de la revista Foc Nou)
Li pregunten: Diu que s'ha de desconfiar
dels mitjans tradicionals, alineats amb
el pensament únic, per apostar per una
dieta de mitjans. Quins ingredients
bàsics ha de tenir aquesta dieta?
Aquesta dieta ha de tenir rigor, compromís
amb la veracitat i amb la pluralitat. Ha d'estar
ajustada als fets. Els fets no es poden
interpretar, ni manipular, ni canviar, ni
explicar-ne la meitat. Els fets són els que són.
Les opinions són lliures però els fets no es
poden alterar. D'altra banda, i ha d'haver un
compromís amb la veracitat, perquè la veritat
és una paraula molt grossa i a vegades hi ha
més d'una veritat. Però la veracitat no. S'ha
de treballar amb el compromís de comprovar
tot el possible que això que s’està explicant
és cert i s'han de donar al ciutadà els
diferents punts de vista per tal que pugui
decidir quina via escollir. Aquestes regles
bàsiques, que sempre han estat les bases del
periodisme, ara sembla que les hagis d'estar
explicant cada dia. I el cert és que si no fem
això, estem fent una altra cosa, no estem fent
periodisme. És fàcil dir-ho i molt difícil fer-ho,
perquè les pressions de les empreses, de la
pràctica periodística, les rutines, la pressa, la
brevetat, el caràcter efímer que tenen les
informacions...

Li pregunten: Fa dos anys aproximadament els mitjans van posar el focus en
l'anomenada crisi dels refugiats. Ara la
notícia sembla haver desaparegut, no
interessa. Per que moren certes
notícies?
Això és degut a una clara voluntat de
desinformació. Quan notícies més
recents s'anteposen a altres més
importants vol dir que la informació s’està
desvirtuant. El fet que hi hagi informacions
més noves que altres no vol dir que hagin
de ser prioritàries. Si analitzem les
informacions de més "rellevància" i tot
seguit ens preguntem si això és el més
important que ha passat, el 90% de les
vegades la resposta és no. Per tant, això
vol dir que l'objectiu no és l’excel·lència
informativa, és un altre. Un dels greus
problemes d'aquests moments és que
només s'informa d'esdeveniments, del que
està passant. Però no es parla dels
motius pels quals passen les coses,
perquè passen, cap a on van i qui en són
els responsables. La informació no és
espectacle i per tant no s'ha de limitar a
vendre emocions ni entreteniment. Cal
evitar el que està passant ara: que la gent
creu que està informada quan el que
està és entretinguda.

