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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
Senyor, gràcies per ensenyarnos a pregar, per revelar-nos que
Déu és Pare i que nosaltres som
els seus fills estimats.
Gràcies per la teva generositat,
per compartir la teva relació amb
Déu.
Gràcies per animar-nos a no
defallir en la pregària, a insistir,
demanar, cercar i trucar, per
transmetre’ns la seguretat que
sempre
serem
escoltats,
trobarem i se’ns obrirà.
Si nosaltres que som dolents donem
coses bones a qui estimem, Tu, el Déu de
bondat, què no faràs per nosaltres!
Volem ser fidels al teu ensenyament,
honorar el teu nom amb les nostres
accions, esperar l’arribada del teu Regne
de pau i justícia, demanar el teu aliment
per viure cada dia, rebre el teu perdó i
donar-lo als qui ens han fet mal, ignorar el
que ens suggereix el Temptador.
Reconeixem que tot això no ho podem fer
amb totes les forces, et demanem el teu
Esperit Sant.
.
(Missa de Cada Dia)

Tancar la porta i
no donar pa a
l’altre, és tancar el
propi cor sense
deixar-lo bategar.

CELEBRACIONS
3 d’agost (dissabte)

2/4 de 7: PUJALT
8 del vespre: CALAF
4 d’agost (diumenge)
10: CASTELLAR, festa major
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: ENFESTA, festa major

10 d’agost (dissabte)
2/4 de 7: AGUILAR
8 del vespre: CALAF
11 d’agost (diumenge)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dimecres 31: Salvador Cos Domingo.
Dijous 1: Ramon Sala Coy.
Divendres 2: Pilar Puigpelat Font.
Dissabte 3: Família Forn Mas. Joaquim Farràs
Fenero. Pere Alsina Centelles. Família
Caellas Junyent.
Diumenge 4: Maria Domingo i Domingo
Montfort. Lluís Guix Giralt. Victoriana Page
Pozuelo. Acció de gràcies a Santa Llúcia.
Pujalt 3: Família Casanovas.
Castellar 4: Difunts família Cal Muns
de Castellar.
Enfesta 4: Anicet Guilà i Neus Noguera.
Isidre Fitó.

Dimarts 6: Francisco Gassó Casulleras.
Dijous 8: Encarna Sánchez Jiménez (1r.
Aniv). Teresita Moreno Segura (1r. Aniv)
Diumenge 11: Andreu Solà. M. Lluïsa Puig
Castellà. Joaquim Farràs Fenero.
Aguilar 10: Eulàlia Duocastella Pla.
Pujalt 11: Salvador Bosch Castellà.
.

COL·LECTES i Donatius
Calaf: Benedicció cotxes 70,00€
Capelleta 15,13€ / Col·lectes 372,45 €
Sant Pere de l’Arç: Col·lecta 78,00 €
Aguilar: Càritas 50,42€ / Col·lectes 496,00€
Sant Martí: Benedicció cotxes 140,00 €
Col·lectes: 182,25 €

FURGAR LES FERIDES
Les ferides a la nostra societat estan a la
vista. Prefereixo que no es produeixin, però
moltes vegades és gairebé inevitable. Els
avatars de la vida afavoreixen col·lisions i, de
vegades, les conseqüències són sagnants. El
problema de fons és un altre. Quin és el
tractament que s’escull per afrontar situacions
vulnerables? Evitar-les tancant-se en una
torre d’ivori i refugiar-se en la immunitat
deteriora les relacions interpersonals. Viure
sempre a la defensiva no permet gaudir de la
convivència. Viure permanentment a l’atac la
destrueix. L’ego dels protagonistes, amb
responsabilitats molt asimètriques,
ha estat incapaç de preveure un
desenllaç fatal. No han buscat els
mitjans per solucionar les
dificultats. La tècnica de l’estruç
no resol els problemes, sinó que
els agreuja i els cronifica. És el
que ha passat. La política ha
abdicat dels seus compromisos i
les ferides s’han fet més profundes. El
tractament que reben és penós. En comptes
de reconèixer-les i guarir-les, s’hi furga.
Sembla que es busca infectar-les perquè
acabin en gangrena. Substituir la intel·ligència

per la testosterona condueix a l’amputació.
Tallar en sec implica una pèrdua, de vegades,
irreparable. Massa joc brut per netejar les
ferides. Massa clavegueres perquè no
s’esquitxin i s’infectin. No es pot defensar la
legalitat a base de carregar-se les lleis i
d’utilitzar-les a plaer. Les conquistes dels
últims decennis, amb les seves llums i
ombres, s’estan perdent amb gran celeritat. El
deteriorament és tan gran que trigarà anys a
resoldre’s. No obstant això, en aquesta
situació de suma gravetat, s’entreveuen unes
ànsies i una consciència dels drets humans
que conviden a
l’esperança. El resultat
d’aquesta confrontació
tindrà conseqüències
durant molts anys.
Encara queda alguna
petita escletxa per
solucionar-ho.
Desaprofitar-ho és
suïcida. Lideratge no és repressió, sinó
solució dels problemes. Alexandre Dumas va
escriure: «Allò que et fa un home (o dona) és
el que fas quan arriba la tempesta.» (Lluís
Serra, URC)

