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Diumenge 32 de durant l’any        8 DE NOVEMBRE DE 2020. Nº 43            
 

SALM 130 (129): DES DE L’ABISME

1 Des de l'abisme et crido, Senyor;  
2 Senyor, escolta el meu clam;  
escolta, estigues atent  
al meu clam que et suplica. 
  

3 Si tinguessis en compte les 
culpes,  
Senyor, qui es podria sostenir?  
4 Però ets tu qui dónes el perdó;  
per això mereixes que et venerin. 
  

                                

 5 Espero amb tota l'ànima, Senyor,                              
  confio en la teva paraula.  
  6 La meva ànima desitja el Senyor,  
  més que els sentinelles el matí. 
 

  Que els sentinelles esperin el matí;  
  7 Israel, confia en el Senyor,  
  perquè són del Senyor l'amor fidel  
  i la redempció generosa.  
  8 És ell qui redimeix Israel 
  de totes les seves culpes. 

 

Comentari del P. H. Raguer: Desitjar amb tota l’ànima el perdó i el 
ple retrobament de l’amistat amb Déu, més que els sentinelles desitgen 
el matí. Com el sentinella espera que passi l’hora de la fosca i del perill. 
Déu, per perdonar-nos, només ens demana això: que de debò en 
tinguem ganes. 
 

 

És un salm per demanar perdó. L’autor ho fa amb tota sinceritat. Està 
enfonsat (“Des de l’abisme”!) però també esperançat en el perdó de Déu 
(“espera el Senyor la meva ànima”): “ets tu qui dones el perdó” (una 
traducció diu: “És molt vostre perdonar”). 

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat 
www.vidaparroquia l . cat             santvicenc685@bisbatsantfe l iu .cat  

 

 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 7.- Sant Ernest, abat i màrtir  
Vespre (festiva), 20 h..-   Francesc Esteve (natalici), esposa Lola Duran i filla 
                          / Rosa. 

Miquel Reverter Estrada./  Josep Ferrés i Dolores Prats. 
Pere Castells Costa.                                          

 

Diumenge dia 8.- DIUMENGE 32 DE DURANT L’ANY 
9 h.-  Antoni García Soto (5è. aniversari)            
12:30 h.-   Acció de gràcies (53 aniversari de matrimoni de Pere i 
Assumpció). 
       Felip Roig Roig 
       Montserrat Lunes Borrell (2n. aniversari)    
      Josep Roca Vidal (10è. aniversari) 

Dilluns dia  9.- Dedicació de la Basílica del Laterà 
Vespre, 20 h.-   Difunts família Prat - Salvans                                  
 

Dimarts dia 10.- Sant Lleó el Gran, papa.  
Matí, 9 h.-  Modesta Casas 
Vespre, 20 h..-    Missa                       
 

Dimecres dia  11.-Sant Martí de Tours, bisbe.  
Matí, 9 h.-  Modesta Casas 
Vespre, 20 h..- Difunts família Morral - Reverter 
 

Dijous dia 12.- Sant Josafat, bisbe i màrtir  
Matí, 9 h.-  Cèlia Urpí 
Vespre, 20 h..- Modesta Casas 
 
Divendres dia 13.- Sant Leandre, bisbe de Sevilla; St. Estanislau de Kostka.  
Matí, 9 h.-      Missa 
Vespre, 20 h..-  Modesta Casas 
 

Dissabte dia 14.- Sant Sant Serapi, primer màrtir mercedari.  
Vespre (festiva), 20 h..-  Jaume Tuset Berenguer 
     Josep Pi i esposa Joana Puigdomènech 
     Rosita Esteve Duran                                           
 

Diumenge dia 15.- DIUMENGE 33 DE DURANT L’ANY. Sant Albert el Gran, 
bisbe i doctor de l’Església 
9 h.-         Difunts família Planas Tuset. 
      Josep Mª Aymerich Costa.    
12:30 h.-   Missa    
 

 

 



La imatge del sentinella (el que fa guàrdia) durant la nit és ben 
expressiva: Més que els sentinelles esperen el matí, el creient espera en 
el Senyor. I així s’uneix a la fe d’Israel (per a nosaltres l’Església), que 
confia en el Senyor. ¿I en què recolza aquesta confiança? “perquè són 
del Senyor l’amor fidel i la redempció generosa. És Ell qui redimeix el 
seu poble de totes les seves culpes”. 
 Aquest salm, resat després de la vinguda de Crist, el podem adreçar a 
Ell, que amb la seva vida i mort ha mostrat com ens estima i ens ha 
redimit amb la seva sang de totes les nostres culpes. 
El podem resar quan:  

 ens sentim enfonsats en l’abisme bé sia pel pecat, per la nostra 
mediocritat; quan vivim situacions angoixants... Podem fer nostre el 
sentiment de l’autor d’aquest salm. 

 En el temps quaresmal, quan l’Església ens convida a fer un camí 
penitencial, de conversió, de tornar a Déu. 

 Davant la pròpia mort o la mort de sers estimats: clamem que “des 
de l’abisme” de la mort, el Senyor escolti “la nostra veu suplicant” 
sabent que a l’hora del judici “si el Senyor tingués en compte les 
culpes, qui es podria sostenir?” “Però ets tu qui dones el perdó, i 
això ens infon respecte”.  

Vet aquí un salm que podríem aprendre de memòria i tenir-lo a flor de 
llavis per expressar la nostra fe i confiança en el Senyor, enmig de les 
nostres fragilitats. També és adequat resar-lo en temps de pandèmia. 
 

Mn. Antoni Roca 
 

 

 
 

 CONDOLENÇA: LA DONEM ALS FAMILIARS DE 

  Dolores Madrona García, que morí el passat dia 30 d‘octubre a 
l’edat de 74 anys. 

  Rosa Esteve Duran que morí el passat dia 1, a l’edat de 87 anys.    

  José Camacho Navarro que morí el passat dia 2, a l’edat de 81 
   anys.              

   Que descansin en la pau del Senyor. 
 

 ESPAI DE PREGÀRIA AMB EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM 

Aquest dilluns, dia 9, a ¼ de 8 del vespre: Pregar a les darreries de 
l’Any Litúrgic. 

 
 
 
 
 
 
 

 AVUI,  COL·LECTA DE GERMANOR: SIGUEM RESPONSABLES  
Especialment en aquest temps que ens està tocant viure, els nostres 
recursos, sempre limitats, s’han reduït aquest any pel temps de 
confinament i per la prudència de molts fidels que s’han estimat més 
seguir les celebracions de manera no presencial. Hem d’oferir 
alternatives per a poder col·laborar al nostre sosteniment. Proposem  
aportacions mitjançant la pàgina Web: www.donoalamevaesglesia.cat o 
www.donoamiiglesia.es  que permeten fer donatius a cadascuna de les 
nostres parròquies.   

 

 

TEMPS D’ESPERA 
 

M’ha ajudat a entendre el sentit de l’evangeli d’aquest cap de setmana 
saber com vivien la seva fe i les seves inquietuds les primeres comunitats 
cristianes. Els primers cristians tenien la convicció que la segona vinguda 
de Jesús no trigaria a arribar, és a dir, vivien convençuts que la fi dels 
temps era imminent.  
Quan sant Mateu va escriure el seu evangeli, els cristians anaven prenent 
consciència que no era així, que Jesús trigaria a tornar i, en conseqüència, 
que el temps d’espera seria llarg.  
Nosaltres, com en el temps de l’evangelista, vivim amb la convicció que la 
segona vinguda de Jesús trigarà. I ens passa, com els passava a ells llavors, 
que quan una espera es fa molt llarga costa més mantenir-se en vela, no 
abaixar la guàrdia. És el mateix que els va passar a les cinc noies sense 
seny de la paràbola evangèlica. L’espera se’ls va fer tan pesada que es 
varen acabar adormint. 
El problema no va ser que s’adormissin. També les noies assenyades ho 
van fer. El problema va ser no vigilar, no tenir-ho tot a punt perquè les 
torxes no s’apaguessin. El repte, llavors i ara, és assegurar-nos que 
mantenim la torxa encesa. 
Per mi el protagonista de la paràbola no son pas les noies, ni les que no 
tenen seny ni les assenyades. El protagonista és Jesús. Ho és perquè és 
l’espòs al que esperem per anar a la festa de noces definitiva, però també 
perquè és el foc que manté enceses les nostres torxes fins que arribem a 
la festa: “Jo soc la llum del món” (Jn 8, 12). “Jo he vingut a calar foc a la 
terra, i com voldria que ja fos encesa” (Lc 12, 49). 
Meditar aquest passatge evangèlic em fa pensar en aquella cita de la carta 
de Sant Pau als Gàlates: “Ja no soc jo qui visc, és Crist qui viu en mi” (Gal. 
2, 20). Si és Jesús qui il·lumina cada dia la meva vida, segur que estic 
preparat per a la festa de les noces. 
 

Joan Ferrés Prats 
 

http://www.donoalamevaesglesia.cat/
http://www.donoamiiglesia.es/

