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LES ACLAMACIONS EN LA MISSA
Mn. Joan Nadal
La paraula aclamació ve del llatí, “acclamo”, ”acclamatio”, i vol dir donar veus;
normalment a favor d’algú. Les aclamacions són el gènere més característic de
les intervencions d’un grup; una de les
formes més populars d’expressar els sentiments interiors, tant en la litúrgia com
en l’ esport o altres manifestacions socials. Acostumen a ser frases curtes i rítmiques d’aprovació encara que també poden
ser de protesta.
Possiblement no som conscients que la
litúrgia de l’eucaristia està plena d’aclamacions a favor de Déu. Segons com podríem dir que una eucaristia és un seguit
“de crits” a favor de Déu. En les celebracions es dóna una notable prioritat a les
intervencions breus i unànimes que fa la
comunitat, recordem-ho tot fent-ne un repàs.
El Kírie, és un cant en el que els ﬁdels
aclamen la misericòrdia del Senyor pel
perdó dels pecats.
L’Aŀleluia, abans de l’evangeli, signiﬁca
que el poble saluda al Senyor que li va a
parlar. Quan s’acaba de llegir la paraula de
Déu, el poble respon dient “Lloança a Vós
oh Crist”, és a dir, agraeix aquesta paraula
que dóna sentit a la nostra vida.
El Sanctus. Dins de la pregària eucarística és una aclamació que, des de la fe,
l’assemblea reunida s’uneix a les jerarquies celestials tot dient “Hosanna” que vol
dir visca. I al ﬁnal es respon amb l’Amén,
que signiﬁca “així sigui” o més pròpiament

“així és”. També en la pregària eucarística
quan el sacerdot diu “Proclameu el Misteri de la Fe” el poble respon “Anunciem la
vostra mort, proclamem la vostra resurrecció i esperem el vostre retorn”.
A l’anar a combregar el celebrant diu “El
cos de Crist” i el combregant diu “Amén”.
També en la benedicció ﬁnal el poble respon amb l’”Amén”
Aquesta reﬂexió repassant la litúrgia de
l’eucaristia, l’he fet per destacar la vivesa
de la celebració i la participació de l’assemblea en ella. Tan de bo serveixi per
participar amb més consciència i profunditat en les nostres celebracions i quan
responguem ho fem amb més força i convicció.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXXI DE DURANT L’ANY.
Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del
vespre. Diumenge, missa a les 10 del
matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9 del
vespre.

ECONOMIA. La comissió es reunirà dilluns dia 5 novembre, a les 7 de la tarda.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies
feiners a 2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ.
Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a
la Capella de la Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous,
de 4 a 6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als malalts i impedits que ho
demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS
MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de
mes, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més petits.

JUSTÍCIA I PAU. Dilluns 5, a les 8 del
vespre, reunió als locals parroquials.
GRUP DE REFLEXIÓ. Dilluns 5, a les 9
del vespre.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts 6, a
2/4 de 9, reunió del Consell. Queden convocats els representants de tots els grups
i comissions.
ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA.
Dimecres dia 7, a 1/4 de 7 de la tarda,
reunió a la Sala Sant Jordi.
PRESENTACIÓ DE L’AGENDA LLATINO-AMERICANA. Tindrà lloc dijous dia
8, a les 7 de la tarda, a l’Auditori Mn. Joan
Nonell. Organitza Justícia i Pau.
COMISSIÓ DELS 150 ANYS. Es reunirà
dijous dia 8, a 2/4 de 8 del vespre.
JORNADA DE PORTES OBERTES DE
LA PARRÒQUIA DE SANT FELIU DEL
RACÓ (Castellar). Tindrà lloc dissabte
dia 10 de novembre al matí. Trobareu
més informació a les sortides de l’església.
MISSA FAMILIAR. Dissabte dia 10, a
les 7 de la tarda, missa familiar amb pares, infants i catequistes de segon curs.
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Estima el Senyor el teu Déu
i els altres com a tu mateix.
Parròquia de la Puríssima
Capmany, 36 · 08201 Sabadell
Telèfon 93 725 14 41
secretaria@purissimasabadell.org
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