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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 88,2-3.16-19

COMENTARI

Senyor, cantaré tota la vida
els vostres favors,
d'una generació a l'altra
anunciaré la vostra fidelitat.
Vós heu dit: «El meu favor és
indestructible,
mantinc la fidelitat en el cel».

Vet aquí un "salm reial", el fons del qual
és la cerimònia d'entronització d'un nou
rei: el tron, els abillaments reials, la cort,
el palau, els guàrdies, la campanya per
a vèncer els enemics.
Però som a Israel, sabem que el règim
polític d'aquest poble tenia un caràcter
molt particular: el veritable "rei" era Déu.
I per això el començament del poema
és un "himne" que canta el poder reial
de Jahvè. Observem la lletania de
lloança que exalta el poder còsmic del
creador.
Però, per a Israel, la meravella de les
meravelles, més encara que la
"Creació", és l’"Aliança": "Feliç el poble
que us aclama. Caminarà a la llum de la
vostra mirada…”

R. Senyor, cantaré tota la vida
els vostres favors.
Senyor, feliç el poble que us aclama.
Caminarà a la llum de la vostra mirada.
Tot el dia celebrarà el vostre nom,
enaltirà la vostra bondat. R.
Ve de vós la glòria del seu poder,
alcem el front perquè vós ens estimeu;
el nostre rei és del Sant d'Israel,
és del Senyor l'escut que em protegeix. R.

Si volem "pregar" de veritat i no
solament "recordar el passat" mitjançant
dues reconstruccions històriques, cal
traslladar aquest salm a l'actualitat.
Malgrat les aparences "particulars"
d'aquest salm, té un rerefons
"universal"; malgrat estar situat en el
passat, és de gran actualitat.

CELEBRACIONS
8 de juliol (dissabte)
6: BENEDICCIÓ DE COTXES
2/4 de 7: AGUILAR (BENEDICCIÓ COTXES)
8 del vespre: CALAF
9 de juliol (diumenge)
10: CONILL (BENEDICCIÓ COTXES)
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT (BENEDICCIÓ COTXES)
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS de MISSES

Dijous 6: Francisco Gassó Casulleras.
Dissabte 8: Famílies Cribillers i Riera.
Joan Vilaseca Puiggròs. Isidre Mensa.
Família Cantacorps Prat. Patrocinio
Soriano Garrido.
Diumenge 2: Pere Mestres Ballús.

CRISTIANISME I LA NOVA
DRETA EUROPEA.

Conill 9: Encarnació Vilaró Caellas.

Crec que és del tot interessant aprofundir amb
nous elements la situació política, social i èticomoral del nostre temps. És així com, per
entregues, publicarem un article de Cristianisme
i Justícia escrit per Hans Schelkhorn, de la
Facultat de Teologia Catòlica de Viena.

COL·LECTES i donatius

Defensa de l’Occident cristià?
Ideologia de la nova dreta a Europa

CALAF: Col·lecta 181,50€
L’ASTOR: Col·lectes 50,00€

DEFUNCIÓ - Funeral
Vam pregar per l’etern descans de:
Calaf: El dia 27 de juny per PATROCINIO
SORIANO GARRIDO, de 92 anys d’edat.
Que en pau descansi!

BENEDICCIÓ DELS
CONDUCTORS I DELS COTXES
Com hem fet altres anys, per la festa de
Sant Cristòfol, farem les benediccions:
CALAF: dissabte 8, a les 6 de la tarda.
- a les 8, missa per a la benedicció
dels conductors.
AGUILAR: dissabte 8, a 2/4 de 7 de la
tarda, missa i benedicció.
CONILL: diumenge 9, a les 10 del matí,
Missa i benedicció.
PUJALT: diumenge 9, a la 13h. Missa i
benedicció.
SANT MARTÍ SESGUEIOLES: Atenció!,
diumenge 16, a les 13h. Missa i benedicció.
El cotxe beneït no està pas protegit contra
els accidents, ni tampoc el conductor, ja que
els cristians tenim la mateixa condició
humana que la resta dels mortals. El xofer
que ha demanat una benedicció ho ha fet
per tal de contemplar els altres (vehicles i
persones) com a fills de Déu i per demanar
a Déu la capacitat de dur l’automòbil de
manera que pugui arribar a tot arreu sense
causar cap mena de perill. En altres
paraules: posar el cotxe i la teva capacitat
de conducció al servei dels teus i dels altres
que aniran creuant-se en el teu camí.

En nombrosos estats, els partits de la nova dreta
(ND) determinen de manera creixent el dia a dia
polític. Els moviments de Le Pen, el bloc
flamenc, l'FPÓ austríac i, més recentment, l'AFD
alemanya qüestionen la democràcia liberal i el
projecte de pau de la Unió Europea. Aquests
partits no han sorgit del no-res sinó del buit
moral que la ideologia neoliberal ha deixat els
darrers trenta anys. En aquest període, tant la
substància moral de la socialdemocràcia com la
dels partits de la democràcia cristiana s'han
buidat. En definitiva: tal com el feixisme fou una
reacció a un liberalisme desenfrenat, així la
Nova Dreta és una resposta al neoliberalisme.
A tot això, s'hi suma l'arribada massiva de
refugiats que fugen de l'esfondrament del
Pròxim Orient i l'Orient Mitjà i de la insensibilitat de nombrosos estats africans, fet que ha
alimentat
encara més
l'ascens de
partits de la
ND, alguns
dels quals
s'han convertit
en els més
votats als seus
països
respectius.
Sobre la ideologia dels moviments de la
ND
Tant l'opinió pública com la ciència política els
qualifiquen els ND despectivament de
"populistes". Per molt ben establerta que hagi
quedat aquesta denominació, la considero del
tot problemàtica. En efecte, la paraula
"populisme" suggereix una política abastament
desideologitzada, que s'adapta a les opinions
canviants del "poble". Dit d'altra manera, la
ideologia del populisme consisteix a no tenir cap
ideologia en ferm. Ara bé, crec que aquest
diagnòstic és una minimització perillosa del que
aquests partits representen.

