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El llenguatge litúrgic 

utilitzen el llenguatge d’una època determinada  de la història de l’Església, en la qual 
encaixaven molt bé, però que ara sovint sonen molt llunyans, tot i que connectin
la fe dels nostres pares. Per això proposaria de revisar
esdevinguin una barrera innecessària per a la vivència litúrgica del poble de Déu. 
El llenguatge litúrgic és un lle
britànic John L. Austin) que fa el que diu, com Jesús va fer a l’Últim Sopar. Així doncs, 
el llenguatge litúrgic ha de recuperar aquesta força significativa, perquè les persones 
que participen de la litúrgia entenguin que el que s’expressa es realitza, que s’esdevé 
el que es confessa.   
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Intencions de misses 

Dissabte 30 : Intenció particular

Diumenge 31 : 10h Comunitat parroquial.12h En acció de gràcies

Dimarts 2: Família Toran Aguilar

Diumenge 7 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h

 

Tinguem en compte...

Horari de Misses : Dilluns, d

Dijous a les 8 del matí. Diu

Despatx parroquial : Horari d’estiu:

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 
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Els textos bíblics que llegim  a les 
celebracions litúrgiques són Paraula de Déu, 
però les pregàries que diem, no, tot i que 
expressen la fe de l’Església. Per això, un 
repte és fer més entenedors els textos 
litúrgics, perquè l’assemblea concelebrant 
pregui amb ells, s’hi identifiqui amb la fe que 
s’hi confessa.  
Els nostres textos litúrgics, i això es veu 
d’una manera especial en les oracions, 

utilitzen el llenguatge d’una època determinada  de la història de l’Església, en la qual 
que ara sovint sonen molt llunyans, tot i que connectin

la fe dels nostres pares. Per això proposaria de revisar-los a fons, perquè no 
esdevinguin una barrera innecessària per a la vivència litúrgica del poble de Déu. 
El llenguatge litúrgic és un llenguatge performatiu (segons la teoria del llenguatge del 
britànic John L. Austin) que fa el que diu, com Jesús va fer a l’Últim Sopar. Així doncs, 
el llenguatge litúrgic ha de recuperar aquesta força significativa, perquè les persones 

litúrgia entenguin que el que s’expressa es realitza, que s’esdevé 
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Intencions de misses  

: Intenció particular 

Comunitat parroquial.12h En acció de gràcies 

Toran Aguilar 

10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Comunitat parroquial.  

inguem en compte...  

lluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre. 

Diumenge a les 10 i a les 12. 

Horari d’estiu: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. 

: Dijous de 5 a 8 de la tarda  

 
 de maig de 2015 

Els textos bíblics que llegim  a les 
celebracions litúrgiques són Paraula de Déu, 
però les pregàries que diem, no, tot i que 
expressen la fe de l’Església. Per això, un 
repte és fer més entenedors els textos 
litúrgics, perquè l’assemblea concelebrant 

i amb ells, s’hi identifiqui amb la fe que 

Els nostres textos litúrgics, i això es veu 
d’una manera especial en les oracions, 

utilitzen el llenguatge d’una època determinada  de la història de l’Església, en la qual 
que ara sovint sonen molt llunyans, tot i que connectin amb 

los a fons, perquè no 
esdevinguin una barrera innecessària per a la vivència litúrgica del poble de Déu.  

nguatge performatiu (segons la teoria del llenguatge del 
britànic John L. Austin) que fa el que diu, com Jesús va fer a l’Últim Sopar. Així doncs, 
el llenguatge litúrgic ha de recuperar aquesta força significativa, perquè les persones 

litúrgia entenguin que el que s’expressa es realitza, que s’esdevé 
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a les 8 del vespre. 

de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.  



Vida de la parròquia  

Catequesi 2n curs: Dilluns i dimarts a l’hora habitual final de curs amb celebració i 
berenar. 
 
Catequesi de Confirmació : Dimecres a l’hora habitual final de curs amb berenar 
festiu.   
  
Missa preparada pel Grup Baobab: Aquesta vegada serà el dissabte primer de mes 
dia 6 a les 8 del vespre en  lloc del segon.   
 
Capella del Socós : Rosari i Mes del Sagrat Cor cada dia a les 7 de la tarda.  

 
Últims dies per apuntar-se al Pelegrinatge a Terra 
Santa : Del 2 al 9 de setembre. Visitarem Tiberíades, 
Natzaret, Canà, Muntanya de les Benaurances, 
Cafarnaüm, Mont Tabor, El Jordà, Masada, 
Qumram, Mar Mort, Betlem i Jerusalem.  
 
   

 
Col·lecta dissabte i diumenge ...........................................................................366,85€ 
Full i Espurna .......................................................................................................43,99€  
 
 
Per a pensar  
 
El passat dimarts 24 de març va fer 35 anys de l'assassinat de l'arquebisbe de San 
Salvador, Óscar Romero; i el dissabte 23 de maig, hi va haver la cerimònia de la 
seva beatificació, (amb l’absència de l’Episcopat espanyol), després que el papa 
Francesc reconegués la seva mort com un martiri a conseqüència de la seva fe 
cristiana. El papa Francesc ha estat sens dubte el gran desbloquejador de la causa 
del bisbe Romero que estava congelada per la prudència excessiva del papa 
sant, Joan Pau II, que va veure la mort de l'arquebisbe de San Salvador més com 
un acte polític que no pas com un acte fe. 
 
De fet, davant del compromís polític, sant Joan Pau II utilitzava una doble vara de 
mesurar, tenint com a centre del seu discerniment el posicionament contra el 
comunisme, a partir de la seva experiència vital d'origen polonès. Si d'una banda el 
papa polonès va animar el compromís cristià en la política al seu país natal, lluitant 
contra l'imperi comunista i animant el sindicat Solidarnosc i el seu líder Lech 
Walesa (alguns diuen que fins i tot amb la col·laboració clandestina de la CIA); 
d'altra banda, sempre va tenir clars recels del compromís polític dels cristians a 
l'Amèrica Llatina, per donar excessiu suport al comunisme. Recordem, per exemple, 
el papa sant Joan Pau II en una fotografia amonestant amb el dit a Ernesto 
Cardenal, agenollat davant d'ell a l'aeroport de Managua, la capital de Nicaragua, el 
1983. I també hem de recordar, per descomptat, la persecució mil·limètrica contra la 
Teologia de l'Alliberament. 
 
Per la seva banda, Óscar Romero mai va ser conscient que ell feia política (de 
partit, com entenem ara) però sí que lluitava ben clarament per la justícia, pel bé 
comú. F.R. 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles.cat  
I també amb el domini .com  


