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PREGUEM AMB L’EVANGELI
Salm responsorial 68,14 i 17.30-37
A vós us prego, Senyor,
en aquesta hora propícia;
escolteu-me, Déu meu, vós que estimeu tant,
vós que sou fidel a salvar els amics.
El vostre amor, Senyor, vessa bondat;
mireu-me, responeu, vós que estimeu tant.
R. Els humils que busquen Déu
sincerament diran: «Tingueu llarga
vida».
Jo, Déu meu, sóc un pobre sofrent.
Que el vostre ajut em defensi.
Els meus càntics lloaran el nom de Déu,
reconeixeran la grandesa del Senyor. R.
Se n'alegraran els humils quan ho vegin;
els qui busquen Déu sincerament diran:
«Tingueu llarga vida».
El Senyor escolta sempre els desvalguts,
no té abandonats els seus captius. R.
Déu salvarà Sió,
reconstruirà les viles de Judà;
hi habitaran els servents del Senyor,
ells i els seus fills les posseiran,
hi viuran els que estimen el nom de Déu. R.

COMENTARI:
Salm de súplica, en tres parts:
+ El suplicant crida angoixat: ...
sofriment horrible ... sofriment injust
... sofriment per la causa de Déu ...
enemics nombrosos l'envolten.
+ Lluny de resignar-se, el
suplicant s’adreça a Déu i prega:
... implora el seu alliberament, la
seva salvació... demana revenja
conforme a la llei del talió.
+ Aquesta súplica tràgica acaba
amb una acció de gràcies. Els crits
i les imprecacions de les dues
primeres parts s'han d'interpretar a la
llum d'aquesta part final: «lloaré
Déu...»
Jesús cita explícitament aquest
salm, la vigília de la seva Passió,
parlant dels seus enemics: "m'han
odiat sense motiu” (Jn 15,25)

CELEBRACIONS
16 de juliol (dissabte):
2/4 de 7: MIRAMBELL
8 vespre: CALAF
10 de juliol (diumenge):
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT

INTENCIONS MISSES
Dijous 14: Acció de gràcies al Sagrat Cor.
Divendres 15: Enriqueta Ballús Planas
i Josep Mestres Planell.
Dissabte 16: Josep Closa i Maria Calderer.
Pilar Salvador i Josep Pujol. Teresita
Queralt. Josep Caellas i Carme Fargas.
Eulàlia Casanovas Junyent. Carme Miquel
Moncunill. Carmel Miquel Lladó.
Diumenge 17: Martí Selva Gassó. Conxita
Gassó Casulleras. Pere Sempere Muxí (1r.A)
Catalina Rodríguez Martínez. Carmen
Sandiumenge Garriga.
Mirambell 16: Família Cantacorps Guitart.
Aguilar 17: Josep Soler Galobart.
Paquita Esquius Borràs.

El “Càntic de les Creatures”
de Francesc d’Assís, es pot entendre en el seu
sentit directe i material com una lloança a
l’Altíssim pels diversos elements de la creació: el
sol, la lluna i els estels, el vent i l’aigua, el foc i la
terra. Aquesta és la manera més corrent de
comprendre’l.
Lloat siguis per tota criatura, Senyor,
i en especial lloat pel germà Sol,
que il·lumina, i obre el dia,
i és bonic en la seva esplendor,
i porta pel cel notícia del seu autor.
I per la germana Lluna, de blanca llum menor,
i les estrelles clares, que el teu poder va crear,
tan netes, tan boniques, tan vives com són,
i brillen al cel: lloat, el Senyor!

Sant Martí 17: Família Casulleras.

I pel germà vent, i per l´aire i el núvol,
i el serè i per tot temps, pels quals
a les criatures dónes sosteniment:
lloat, el Senyor!

MISSA A MIRAMBELL

I per la germana aigua,
preciosa en el seu candor,
que és útil, casta, humil: lloat, el Senyor!

Conill 17: Família Carulla-Badal.
Família Bacardit-Vila.

Dissabte vinent, 16 de juliol, a dos quarts
de set de la tarda, celebrarem la missa en
aquesta parròquia de Sant Pere de
Mirambell. Així complirem el propòsit de
celebrar-hi dues vegades a l’any: per Sant
Pere (aproximadament) i per la festa de Tots
sants.

AMONESTACIÓ

Han decidit contreure matrimoni en CARLES
DOMINGO AGÜERA amb LAURA
MUNTANÉ ALSINA ambdós veïns de Calaf.

COL·LECTES i DONATIUS
CALAF: Col·lecta 239,70 €
SANT MARTÍ: Col·lectes 205,80€

DEFUNCIÓ Funeral

Vam pregar per l’etern descans de:
CALAF:
CATALINA
RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ de 85 anys. Que en pau descansi.

Pel germà foc, que il·lumina
en anar-se'n el Sol,
i és fort, bonic, alegre: lloat el Senyor!
I per la germana terra, que és tota benedicció,
la germana mare terra,
que dóna en tota ocasió
les herbes i els fruits i flors de color,
i ens sustenta i regeix: lloat, el Senyor!
I pels que perdonen i aguanten pel teu amor
els mals corporals i l'atribolament:
feliços els qui pateixen en pau amb el dolor,
perquè els arriba el temps de la consolació!
I per la germana mort: lloat, el Senyor!
Cap vivent escapa de la seva persecució;
ai si en pecat greu sorprèn al pecador!
Benaurats els qui compleixen
la voluntat de Déu!
No provaran la mort de la condemnació!
Serviu-li amb tendresa i humil cor.
Agraïu els seus dons, canteu la seva creació.
Les criatures totes, lloeu el Senyor.
Amén.

