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PARAULA DE DÉU. EXPRESSIÓ
XPRESSIÓ ACLAMATIVA
ACLAM
Quan el lector o lectora acaba de llegir el text de les
lectures diu: “Paraula de Déu”. És una expressió
aclamativa que convida a la resposta del poble: “Us
lloem, Senyor”. Convé que es digui mirant la gent i
havent fet una breu pausa després d’acabar la lectura. I
mai el lector o lectora l’hauria de pronunciar amb l’És al
davant com si fos una forma explicativa. En alguns llocs,
doncs, es canvia per: “És Paraula de Déu” i a vegades
sembla que es digui com una pregunta. No, no es tracta
ni d’una pregunta ni d’una explicació, sinó d’una
aclamació. Per això, per ressaltar aquest sentit
aclamatori a vegades, sobretot en festes solemnes, es
canta.
Fem-ho
ho bé doncs, diguem simplement: “Paraula de
Déu”.
De Missa Dominical
cal

Intencions de misses
Dissabte 16:: Ramon Sala i Teresa Aregall. Assumpció Salomó
Diumenge 17: 10h Maria Fortuny.
Fortuny 12h Comunitat Parroquial
Dilluns 18: Àngel Sala i Assumpta Morell
Dissabte 23: Francisco Reixach Collell
Diumenge 24: 10h Comunitat
omunitat Parroquial.
Parroquial 12h Carme Bellavista i Francisco Font

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Dilluns,
Dilluns dimarts, dimecres, divendres i dissabte missa a les 8 del
vespre. Dijous a les 8 del matí. Diumenge
Diu
a les 10 i a les 12.
Horari de despatx: Dimarts de les 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas Parroquial:: Dijous de 5 a 8 de la tarda

Vida de la parròquia
Despatx parroquial. Horari d’estiu: Els dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.

Sortida a la Cartoixa de Montalegre a Tiana:
Serà el dijous 28 d’agost. L’estiu passat vam fer
una visita a la Cartoixa d’Escaladei i ara
completarem aquesta activitat amb la visita a una
cartoixa habitada i en actiu. Després tindrem
temps de visitar Mataró i en concret un dels seus
espais artístics més importants. Els interessats en
assistir-hi podeu apuntar-vos fins el proper
diumenge 24. El preu del viatge i el dinar és de
30€. Sortirem a les 9 de la plaça dels Àngels i la
tornada entorn de les 8 del vespre.

(Foto: http://cartoixamontalegre.net/)

Dinar de germanor. Arrossada popular: El dissabte de la Festa Major, dia 30
d’agost. Preu 14€. Ja podeu comprar els tiquets a la Parròquia, Vins Parés, Antic Forn
Riera i Fleca Pujadas.
Col·lectes:
Full i Espurna .................................................................................................... 43,08€
Moltes gràcies!

Per a pensar
Poema Pregària
Dóna’m, Senyor, un amic que em sigui guia
segur en andarejar tots els camins:
els de la mar, que es trenquen de tan fins,
i els del desert, que tan sovint canvia
el vent acimant dunes. I podria,
amb ell, extasiar-me en els jardins
davant de cada flor. Amb els millors vins
sempre el menjar millor assaboriria.
Diria-li el secret que em crema el cor
perquè l’haig de callar. Cap més tresor
que heure en l’amic la deu més exquisida.
Dóna’m, Senyor, un amic atent, segur,
que sigui el meu company tota la vida.
Aquest amic –ho saps- sols pots ser tu.
Manuel Tort
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. També amb el domini .com
(www.parroquiadecentelles.com)

