
 

 

     cultes de la setmana 
     

S’atribueix a St. Agustí la frase “qui canta prega dues vegades”, 
que expressa la importància del cant a la litúrgia. Ja segles abans 
de Jesús el poble jueu utilitzava els salms com a pregària 
cantada. De fet tota la litúrgia ha anat sempre de bracet amb la 
música i el cant. St. Pau ens ho recorda: Digueu junts salms, 
himnes i càntics de l'Esperit, cantant al Senyor i lloant-lo en el 
vostre cor, i també ho trobem en una situació ben diferent als 
Fets dels Apòstols, a la presó: Cap a mitjanit, Pau i Siles prega-
ven i cantaven himnes a Déu, i els presos se'ls escoltaven.  

 A la nostra parròquia hi ha un 
grupet d’artistes musicals (organista, 
directors de cant, guitarristes) que fa 
anys que ens ajuden a animar l’euca-
ristia amb els acords de la música. 
Que en seria de diferent sense la 
seva presència. El to joiós, esperan-
çat, coral no ens acompanyaria, per 
tant l’esperança d’advent i de sem-
pre, el clam de vida, la comunitat 
feta grup de pregària artística no 
tindria el to que fa temps que té. 
 Als nostres temps la música i 
el cant arriben a tot arreu, omplen 

constantment la vida de notes, de cant, i això és bo, agafa els 
més petits i els més grans. Quina raó que té la dita “qui canta 
els mals espanta”, perquè la música és força, dèiem. És veritat, 
amb tot,  que és diferent de quan la gent cantava a la feina a la 
fàbrica o a casa.  
 Com d’altres grups de la nostra comunitat aquests 
músics són, mai tan ben dit, un cant a l’esperança, un servei a 
la litúrgia creatiu, joiós. 
 
 
 
 
DIUMENGE,  dia 5:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Lluís Riera i 

Mateu, Sda. Flia; Josep Cirera i família) 
Dimecres,     dia 8:  A les 11,00: Missa cantada  (difs. flia. Costa 

Rosanas) 
Dissabte,    dia 11:  A les 20,00: Missa (dif. Sebastià Gorgals i Aran, 

Sda. Flia.)  
DIUMENGE,dia 12:   A les 11,.00: Missa cantada (difs. esp. Josep 

Masoliver i Loreto Ballana; esp. Ma Begoña 
Cuesta i Jaume Rovira; Josep Vergés i Morató) 
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la campana avisa     AGERMANAMENT BOBOG-CAMERUN: Dijous, dia 
9, a les 6, trobada a Barcelona de la Junta d’Agermanament 
de la que la delegació d’Osona forma part. 
Divendres, dia 10, a 2 quarts de 6, trobada amb l’Ajuntament 
de St. Hipòlit per la subvenció d’un projecte l’any vinent. 
 
11A SETMANA SOLIDÀRIA: Comença divendres vinent, 
dia 10, a les 8, al teatre, amb una xerrada del sociòleg i 
professor universitari Salvador Cardús sobre La solidaritat, un 
valor indispensable. Tots hi som convidats. 
Als programes que han passat s’hi poden trobar tots els actes 
de la setmana. 
 
VESPRES D’ADVENT: Divendres, dia 3, a les 7, als locals 
de la parròquia es farà en grup la pregària de vespres a la que 
tots som convidats. Estem ja en temps d’advent.  
 
ENTERRAMENT: Divendres, dia 3, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Carme Puig i Blancafort, que morí el dia abans a 
l’edat de 89 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 50 € a la capella del Sòl 
del Pont,  un de 10 per Càritas, un de 40 i un de 120 per les 
necessitats xe la parròquia, i un 100 € i un altre de 150 € pel 
projecte de Bobog Agermana’t amb un infant, i Moltes gràcies!  


