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Aquest Advent preguem amb els salms 
 

 
 
 
Volem recordar la importància del salm responsorial que llegim després de la primera lectura i 
que vol afavorir la meditació  del que s’ha escoltat. Forma part de la Litúrgia de la Paraula. El 
poble d’Israel pregava a Déu amb  els salms, Jesús  de Natzaret pregava a Déu, el seu Pare, 
amb aquests salms. Totes les comunitats de persones que volem seguir Jesús Ressuscitat           
-l’ Església-, des dels orígens han  adreçat a Déu aquestes paraules amb el convenciment que 
Déu les estima i les escolta. Volem ser una anella més d’aquesta cadena que mai no s’ha trencat. 
i val la pena que aquest Advent  el llegim junts a mode de pregària, encara que habitualment el 
canti o reciti un salmista o un lector des de l’ambó. Per això disposarem de la lletra del salm cada  
diumenge  perquè si no és al Cantoral el puguem recitar igualment. Quan l’hagueu fet servir 
deixeu el full al mateix banc perquè els propers diumenges en puguem disposar. Cal que el llegim 
de forma pausada intercalant-hi  l’antífona cantada. Cal que gaudim de la recitació i que ens ajudi 
a fer camí cap al Nadal.. Per això, no només  llegirem junts el Salm a les misses dominicals sinó 
també en les misses dels dies feiners.  

 

    

 



Tinguem en compte...  

 

Horari de misses: Aquesta setmana dilluns missa a les 8 del matí. Dimarts i dimecres 

Celebració de la Paraula i Comunió a 2/4 de 8 del vespre. Divendres Celebració de la Paraula 

i Comunió a les 8 del vespre. Dissabte Festa de la Puríssima i diumenge  missa a les 11 del 

matí; no hi haurà missa al vespre. Diumenge missa a les 11 del matí.  

Despatx parroquial: Aquesta setmana no hi ha despatx. El proper dia serà el dimarts dia 

11 de 2/4 de 5 a les 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments: aquesta setmana dimecres de 5 a 7. 

 

Intencions de misses 

 

Dissabte 1: Josep Ribé Portet  

Diumenge 2: Francisco Serret. Francisco Camps Castells. 

Dissabte 8: A les 11 Salvador Molist Girbau  

Diumenge 9: Família Viñas Tantiñà.  Antònia Calm.  

 

Vida de la parròquia 

 
Confirmació 2018: Serà el dissabte dia 15 a la missa de les 8 del vespre. 
 
Novena a la Puríssima:Fins el dia 8 rosari i novena a la Capella del Socós, a les 18,30 hores. 
 
Enterraments: El dia 27 Lluís Puigdomènech Gallifa de 84 anys d’edat. El dia 29 Pere Ruiz 

Molas de 69 anys.                                                 Que descansin en la Pau del Senyor! 
 
Formació d’adults: Aquest mes serà el dimarts dia 11 de desembre a 2/4 de 9 del vespre. No 
el dimecres com tocaria. Perdoneu aquest canvi.   
 
Col·lectes:   
Full i Espurna:.........................................................................................................   49,49€ 
Col·lecta .................................................................................................................. 352,30€ 
Donatiu per  la calefacció .......................................................................................  20,00€                                                     

                        
                       Gràcies per la vostra generositat. Gràcies per tenir presents les necessitats de Càritas  i les 

despeses de la parròquia especialment la de la calefacció, que és molt elevada. Ens refiem 
sobretot de les col·lectes, ja que no tenim cap aportació fixa. Potser podríem avançar també 
en aquesta forma de col·laboració. Pensem-hi!                                                                                                                                                                            

                                                             Moltes gràcies!  

Per a pensar 
Els  salms són una pregària  que sorgeix de la vida. Hi trobem lloances o himnes que 
celebren Déu creador o la ciutat santa de Jerusalem. N’hi ha que són accions de gràcies  a 
Déu, cants de lloança ì pregàries al Senyor. Ens ajuden a parlar amb Déu.  

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com 

http://www.parroquiadecentelles.cat/

