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PREGUEM AMB L’EVANGELI
Salm responsorial 15,1-2 i 5.7-8.9-10.11
Guardeu-me Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç».
Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m'heu triat la possessió.
R. Senyor, heretat meva i calze meu.
Beneït sigui el Senyor que em dóna seny.
Fins a les nits m'amonesta el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor,
amb ell a la dreta, mai no cauré. R.
El meu cor se n'alegra i en faig festa tot jo,
fins el meu cos reposa confiat:
no abandonareu la meva vida enmig dels
morts,
ni deixareu caure a la fossa el qui us estima. R.
M'ensenyareu el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir a la vostra presència;
al vostre costat, delícies per sempre. R.

COMENTARI:
La confiança i el goig profund que
sorgeixen de la intimitat amb Déu,
són els sentiments que predominen
en aquest Salm.
Suposem que el seu autor és un
levita – una persona consagrada al
culte de Déu- que es troba en un
greu perill i acudeix al Senyor, font
de vida, perquè l’alliberi de la mort.
Per a expressar la seva intimitat
amb el Pare, Jesús utilitzà sovint la
imatge d’”estatge”, de la “casa” de
Déu. “Estigueu en mi, i jo estaré en
vosaltres” (Jn 15,4). “Mira, sóc a la
porta i truco. Si algú escolta la meva
veu i obre la porta, entraré a casa
seva i soparé amb ell, i ell amb mi”
(Ap 3,20).
El costat dramàtic de la vida d’un
creient de debò. Qui té fe és un
home immers en un món que viu
d’una manera molt diferent de la
seva. “Nosaltres, per Crist, hem
perdut el seny” (1Co 4,10). Podem,
com el levita d’aquest salm, sentirnos molt sols; el paganisme ens
envolta per totes bandes. Mitjançant
aquest salm demanem a Déu que no
“absolutitzem” res: Déu és l’únic
absolut! Ningú més!l

INTENCIONS MISSES
Dimecres 29: David Borralleras Selva (6è).
Pere Mestres Ballús.
Dijous 30: Salvador Cos Domingo.
Pere Mestres Ballús.
Divendres 1: Ramon Sala Coy.
Dissabte 2: Família Forn Mas. Josep
Mensa Pons. Família Prat Casanovas.
Diumenge 3: Eulàlia Casanovas Junyent.
LA PINEDA 2: Anna Roca Bars. Antonio
Osuna Cano.
PUJALT 2: Josep Valls Solà.
CONILL 3: Josep Valls Solà.
AGUILAR 3: Josep Soler Galobart.

SANT MARTÍ 3: Família Torres
Montrabeta. Pere Creus Botines

CELEBRACIONS
2 de juliol (dissabte):
1 migdia: LA PINEDA
2/4 de 7: PUJALT
8 vespre: CALAF

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

AGUILAR DE SEGARRA. CANVI
DE PRIORES
A la parròquia de Sant Andreu i Sant Miquel
de Castellar, tenim el costum de canviar de
priores cada mig any. Agraïm el bon treball
que ens han ofert la Maria Dolors Bacardit i
la M. Rosa Bergua. Ara entren com a noves
priores la Magdalena Comellas i la Isabel
Larroya que també ho faran per amor a la
parròquia i als parroquians. Gràcies per
aquest servei i tantes hores dedicades a
aquesta tasca.

PARRÒQUIA DE SANT ANDREU
DE PUJALT
Dissabte vinent, la missa de 2/4 de 7 de la
tarda se celebrarà a l’església parroquial de
Sant Andreu. En aquest poble tenim dues
esglésies (a més de la romànica i en ruïnes).
Normalment se celebrava a la capella de la
Puríssima; capella ben ornamentada i
acollidora i habitual. Durant tres mesos
d’estiu celebràvem a la parroquial de Sant
Andreu, però feia 4 anys que no era així
perquè
s’estava
fent
una
reforma
considerable al seu interior. Finalment
tornem a la parroquial.
Sense més preàmbuls ni celebracions,
dissabte vinent, tornem a Sant Andreu. La
festa d’inauguració de les obres es farà el
diumenge 21 d’agost, coincidint amb la festa
major del poble.
Serà aleshores que comentarem més
espaiadament les obres que s’hi ha fet, el seu
cost i el dèficit que hi ha. El més important és
que l’església ha fet un canvi que s’ha de
veure i encara calen alguns acabats i
decoracions que farem més endavant.
A partir d’ara serà el lloc normal de
celebració, sobretot pels enterraments ja que
ara vindrà de pla del carrer, mentre que
l’entrada a la Puríssima és fatal. Gràcies a
tots els qui hi heu col·laborat.

VEÏNAT DE LA PINEDA-Calaf

Dissabte vinent, a la UNA del migdia, se
celebrarà la missa en aquest veïnat. És bo
que no es perdi la tradició i tampoc hi falti el
vermut que segueix aquesta missa, a més de
les ballarugues pròpies de la festa del veïnat.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Full
63,00€/ Col·lectes 187,00€/
llantions 205,00€

NITS CULTURALS A SANT
PERE SALLAVINERA

DIVENDRES 1 de juliol, a les 22.00

Homenatge a Enric Granados
Alba Ventura, piano
DISSABTE 2 de juliol, a les 18.00
(infants-joves)

Monsieur Croche
Olga Kobekina, piano

DISSABTE, 2 de juiol, a les 22.00

Il Barbiero di Siviglia (Rossini)
Diferents intèrpretes

