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PREGUEM AMB EL SALM DEL DIUMENGE
Salm responsorial 77,3-4.23-24.25 i 54

El que vam sentir i aprendre,
el que els pares ens van contar,
no podem amagar-ho als nostres fills,
i que ells ho contin als qui vindran.
Són les gestes glorioses del Senyor.
R. El Senyor els donà el seu blat
celestial.
Ell donà ordres als núvols
i obrí els batents del cel,
perquè plogués l'aliment del mannà,
el do del seu blat celestial.
I els homes van menjar el pa dels àngels,
les provisions abundants que els enviava.
Els introduí al seu clos sagrat,
a la muntanya que el seu braç es conquerí.

COMENTARI
Aquesta petita part d’aquest salm
evoca la història d'Israel, des de
l'Èxode fins a la institució de la
monarquia davídica.
El relat històric serveix de suport a un
ensenyament per al present: en el
record del seu propi passat, Israel ha
de trobar un motiu de gratitud i
fidelitat al Déu de l’Aliança.
Aquesta preocupació didàctica es
manifesta sobretot en la presentació de
la història com una permanent
contraposició entre la misericòrdia del
Senyor i les rebel·lies del seu poble.
Mantenir la fe. La majoria de les grans
obres humanes, igual que les "parelles"
que s'uneixen, comencen amb
entusiasme i generositat. Després
existeix el risc que l'èxit, el lent treball
del temps, els fracassos, disminueixin
el fervor primitiu... Llavors ve la rutina.
Amb la fe passa el mateix: si no es
manté l'impuls, si no s'alimenta la
flama, s'apagarà a poc a poc.

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

15 d’agost (dimecres)
10: SANT MARTÍ
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT
18 d’agost (dissabte)
8 vespre: CALAF
19 d’agost (diumenge)
10: AGUILAR
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
2/4 d’1: SANT MARTÍ (festa)
2/4 d’1: PUJALT (festa)

INTENCIONS MISSES
Del 7 al 12 d’agost
Calaf: Dimarts 7: Acció de gràcies a la Mare
de Déu. Francisco Gassó Casulleras.
Dijous 9: José Miguel Echaurren Garriga.
Dissabte 11: Josep Cribillers Anguera.
Família Borràs Vilaseca. Família Casellas
Oliva.
Diumenge 12 Miquel Escolà i Maria Torra.
M. Lluïsa Puig Castellà. Andreu Solà.
Família Colell Solà.
Aguilar 11: Eulàlia Duocastella Pla.
Pujalt 12: Família Casanovas.
Del 14 al 19 d’agost
Calaf: Dimecres 15: Maria Vila Prat. Pau
Closa i Maria Suárez. Maria Marbà Vila.
Domènec Serra Cortadellas. Maria Casals
Raurell.
Dijous 16: Teresita Queralt.
Divendres 17: Vicenç Martí Claramunt.
Dissabte 18: Josep Closa i Maria Calderer.
Diumenge 19: Martí Selva Gassó.
Aguilar 19: Família Soler Galobart.

CAPELLA DEL ROSER ST. Martí
Sesgueioles
La Capella del Roser de Sant Martí de
Sesgueioles estava en estat d’abandonament
de feia anys. Presentava diferents patologies
tant a la teulada com algunes esquerdes a la
volta. L’aigua començava a fer destrosses. No
cal dir que l’interior només hi restava l’altar i el
cor o altell.
L’Ajuntament es brindà per a signar un conveni
de cessió i sufragar les obres de reconstrucció
amb la finalitat que aquesta capella seria de
doble us. Centre d’interpretació d’activitats
culturals del poble i lloc de culte ocasional.
Així en aquest moment podem constatar la
teulada nova amb lloses de pedra respectant
la seva primera coberta. S’ha consolidat el
campanar,
rejuntat
pedres
exteriors,
desaigües, etc..
De la part interior, encara no acabada, cal refer
el cor (altell) que no estava previst en el
pressupost, i enrajolar el terra.
Considerem que és una millora important tant
pel poble com per la parròquia. Entre tots
haurem de manifestar que l’estimem i la
cuidem. Gràcies a l’Ajuntament i a tota la
parròquia.

DEFUNCIÓ - Funeral
El dia 1 d’agost vam pregar per l’etern descans
de HERMÍNIA GOLET HUSILLOS, de 83 anys
d’edat.
Que en pau descansi.

COL·LECTES i donatius
Calaf: Full Parroquial 51,30€/ Llantions 237,50€/
Col·lectes 317,40€/ Celebracions 100,00€
Sant Pere de l’Arç: : Col·lectes 35,00€

PEDREGADA del 24 de juliol
La pedregada i fort temporal de vent també
afectaren algunes esglésies:
- CALAF, tres vitralls molt danyats i
quatre més amb mals menors.
- MIRAMBELL, un tros de barbacana i
teules de l’església.
- ALENY, destrossa de teules.
Bé, molts perderen sembrats o collites, altres
sofriren malmeses de claraboies, persianes...
La natura mana i és viva.

CAPELLA DEL
ROSER SANT MARTÍ
SESGUEIOLES

