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VUELTA A EMPEZAR
El Sr. Cardenal nos ha recordado la semana pasada en su Carta Pastoral, que
cada año en el mes de Septiembre iniciamos el curso con la misma ilusión que lo
harán los niños y niñas cuando vuelvan dentro de unos días al colegio y se reencuentren con sus compañeros de clase. Todos tenemos ese recuerdo del primer día
del curso escolar, la alegría de estrenar una libreta o un estuche lleno de lápices
de colores, con ese olor a nuevo que hacían. Estos días es como si estrenáramos
un cuaderno que podemos llenar de retos, ilusiones y esperanzas. Nos reencontramos, tras la pausa estival, para continuar nuestra misión…
También nos recuerda el Sr. Cardenal que a nivel
diocesano estamos trabajando en la realización del Plan
de Pastoral Diocesano: “Sortim”, que el próximo Adviento nos invitará a adentrarnos en un nuevo eje del
Plan de Pastoral: Los Jóvenes.
Precisamente en nuestra parroquia es de las que
más trabajamos pastoralmente con jóvenes. Estamos,
pues, invitados a colaborar a nivel diocesano en todo lo
relativo a este nuevo punto del Plan de Pastoral.
Nos dice el Plan de Pastoral que la primera actitud de la comunidad cristiana hacia los Jóvenes ha de
ser una mirada llena de amor. Y preguntarnos: ¿qué les
ofrecemos a los jóvenes de hoy día? ¿Cómo les hacemos
llegar la amorosa, cautivadora y exigente llamada de
Jesús a seguirle, una llamada que es fuente de sentido y de plenitud de vida?. En
la pastoral con los jóvenes es donde se manifiesta de manera más real el cambio
de época que estamos viviendo. Por ello se nos pide que haya más personas dedicadas a esta tarea, empleando el mayor número posible de esfuerzos, recursos y
creatividad. Todo el mundo debe de sentirse implicado en esta pastoral.
Durante el curso, dedicaremos más espacio a tratar este tema.
Mn. Josep Ramón Pérez
Rector
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manar la col·laboració dels nostres fidels amb DONATIUS ECONÒMICS o en forma d’aliments.
Son els mes interessants per la seva facilitat de conservació i/o distribució els següents: Oli, Pasta, Arròs, Galetes, Llet, Sucre, Llegums,
Cacau, Pastilles de Caldo Concentrat, Farina, Formatge, Tonyina,
etc...
Podeu fer l’entrega a la sagristia, el despatx parroquial i al
contenidor de la OPERACIO QUILO els diumenges a l’atri del
temple

ORDENACIÓ SACERDOTAL

El proper 29 de setembre Mons. Joan Josep Omella, Cardenal, Arquebisbe de Barcelona, ordenarà de sacerdot a Mn. Carles Bosch, que ha estat col·laborant a la nostra Parròquia en els darrers dos anys, primer com
a seminarista i des de la seva ordenació en el mes de març com a diaca.
Després de la seva ordenació quedarà desvinculat pastoralment de
casa nostre, doncs està previst que el destinin a una altra comunitat pastoral, al veí barri de Gràcia.
La Parròquia, seguint la tradició de ja fa molts anys, vol retre’l-hi homenatge i fer-li un obsequi de comiat (en el seu cas podria ser el Calze). Per aquest motiu s’obrirà una subscripció, per tal de que aquells fidels que vulguin col·laborar puguin fer-ho, fent un ingrés al compte obert
a CaixaBank amb el numero: ES11 2100 3017 0125 0001 6817, indicant com a
concepte de l’ingrés MCB i el nom de la persona que fa l’ingrés. Agraïts.

Des d’aquestes línies volem felicitar de tot cor a Mn. Carles, per
aquest pas tant important en el seu camí vers el servei pastoral a la diòcesi.

Si alguna persona està interessada en assistir a la cerimònia d’ordenació, la
parròquia disposarà d’algunes invitacions que podreu demanar a la sagristia o al
despatx parroquial a partir del 10 de setembre, Mn. Carles estarà al despatx parroquial per distribuir-les els dies 16 i 17 de setembre de 17 a 20 hores.
VIDA CREIXENT
Inauguració de curs, dimecres 25 de setembre a les 18h a la sala Sant Joan Pau II

PORTACIONS.
Dia 1- Diumenge
Dia 2 - Dilluns
Diumenge XXII de durant l’Any
21h00 > Pregària - Adoració Joves
Misses com tots els diumenges de l’any
Dia 3 – Dimarts
Dia 4 – Dimecres
Sant Gregori el Gran, papa
Mare de Déu de la Consolació
Doctor de l’Església
Dia 6 – Divendres
Dia 5 – Dijous
Mare de Déu de Guadalupe
20h45 > Pregaria – Adoració Adults
Primer divendres de mes
Dia 8 – Diumenge
El Naixement de la Verge Maria
Dia 7 – Dissabte
popularment les Mares de Déu TrobaMisses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)
des (Núria, Meritxell, i d’altres)
Diumenge XXIII de durant l’Any
Misses com tots els diumenges de l’any
Dia 11 – Dimecres
Dia 9 – Dilluns
Diada Nacional de Catalunya
21h00 > Pregària - Adoració Joves
Misses com els dies feiners
Dia12 - Dijous
Dia 13 – Divendres
Comença el curs escolar.
Sant Joan Crisòstom, bisbe
20h45 > Pregaria – Adoració Adults
Doctor de l’Església
Dia 14 – Dissabte
Exaltació de la Santa Creu,
titular de la Catedral de Barcelona
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)
Dia 16 – Dilluns
21h00 > Pregària - Adoració Joves
Dia 21 – Dissabte
Sant Mateu, apòstol i evangelista
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)
Dia 23 – Dilluns
Santa Tecla, patrona de Tarragona
21h00 > Pregària - Adoració Joves
Dia 26 – Dijous
Sants Cosme i Damià, patrons de metges i farmacèutics.
20h45 > Pregaria – Adoració Adults
Dia 29 – Diumenge
Ordenació sacerdotal de Mn. Carles
Bosch i altres 5 diaques a la Basílica de
la Sagrada Família
Diumenge XXVI de durant l’Any
Misses com tots els diumenges de l’any

Dia 15 – Diumenge
Diumenge XXIV de durant l’Any
Misses com tots els diumenges de l’any
Dia 19 – Dijous
Santa Maria de Cervelló, mercedària
20h45 > Pregaria – Adoració Adults
Dia 22 – Diumenge
Diumenge XXV de durant l’Any
Misses com tots els diumenges de l’any
Dia 24 – Dimarts
La Mare de Déu de la Mercè, Patrona
de Barcelona.
Misses com tots els diumenges de l’any
Dia 28 – Dissabte
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)
Dia 30 – Dilluns
Sant Jeroni, prevere i Doctor de
l’Església. Patró dels llibreters i traductors
21h00 > Pregària - Adoració Joves

SALMS
Déu nostre, les nacions envaeixen la teva heretat.

79(78)
Déu nostre, les nacions envaeixen la teva heretat, profanen el teu sant temple i fan de Jerusalem una ruïna. 2 Llencen els cossos dels teus servents perquè se’ls
mengin els ocellots del cel, tiren a les bèsties ferotges de la terra els cadàvers dels
teus fidels.
1

Als voltants de Jerusalem corre com aigua la sang, i ningú no enterra els
morts.4 Ens hem tornat l’escarni dels veïns, la befa i la burla dels països que ens envolten.
3

5

Fins quan, Senyor, estaràs irritat i el teu zel cremarà com el foc?

Aboca el teu rigor damunt les nacions que no et coneixen, damunt els reialmes
que no invoquen el teu nom,7 perquè han devorat els de Jacob, han devastat el seu
territori
6

No recordis les nostres culpes antigues, no tardis a obrar amb misericòrdia, que estem del tot desemparats. 9 Ajuda’ns, oh Déu, salvador nostre, per l’honor
del teu nom; allibera’ns i perdona’ns els pecats per amor del teu nom.
8

Per què han de dir els altres pobles: On és el seu Déu?» Que sàpiguen les nacions, davant nostre, que fas justícia a la sang dels teus servents! * 11 Que arribi fins a
tu el plany dels captius; amb el teu braç poderós reserva els condemnats a la mort.
10

12

Torna als nostres veïns set vegades l’ultratge que t’han fet, Senyor.

I nosaltres, poble teu, ramat que pastures, et donarem gràcies per sempre
més; proclamarem les teves lloances a cada generació.
13
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HORARIS DE MISSES I SERVEIS
De dilluns a divendres:
09h00
; 13h00 (2) ; 20h00 (4)
Dissabtes:
(1)
09h00 ; misses de vigília: 17h30 (2) i 20h00 (1)
Diumenges i
09h00 (1) ; 12h00 (2); 1300 (1); 19h00 Missa de faFestius
mílies (3); 20h00 (1); 21h00 (2)
CONFESSIONS: ¼ hora abans de
BAPTISMES: Dies i hores conles misses
vingudes.
SALUS: Servei urgent per malalts i moribunds Tfn.: 932.020.696
Pastoral de la Salut: Atenció als
Despatx Parroquial: Dimarts i
ancians i malalts de la ParròDijous de 18 a 20 hores
quia
Sr. Rector :
Assistenta Social:
A hores convingudes
Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
932.00.29.16
Dies feiners i
festius sense
precepte

(1)

Misses: (1) CATALÀ / (2) CASTELLÀ / (3) BILINGÜE / (4) DIES ALTERNS

Catequesi del Papa Francesc sobre la Santa Missa
11. Litúrgia Eucarística – Oració sobre les ofrenes 1
Continuem amb la catequesi sobre la santa missa. A la litúrgia de la Paraula sobre la qual ens hem detingut en les passades catequesi- segueix una altra part
constitutiva de la missa, que és la litúrgia eucarística. En ella, a través dels sants
signes, l'Església fa contínuament present el sacrifici de la nova aliança segellada per
Jesús sobre l'altar de la Creu2. Va ser el primer altar cristià, el de la Creu, i quan
nosaltres ens apropem a l'altar per celebrar la missa, la nostra memòria va a l'altar de
la Creu, on es va fer el primer sacrifici. El sacerdot, que en la missa representa a Crist,
fa el que el Senyor va fer i va confiar als deixebles en el Sopar del Dijous Sant: va
prendre el pa i el calze, va donar gràcies, els va passar als seus deixebles dient: «Preneu, mengeu. i beveu-ne tots: això és el meu cos ... aquest és el calze de la meva
sang. Feu això en memòria meva ».

Obedient al manament de Jesús, l'Església ha disposat en la litúrgia eucarística
el moment que correspon a les paraules i als gestos realitzats per Ell la vigília de la
seva Passió. Així, en la preparació de les ofrenes. són portats a l'altar el pa i el vi, és a
dir els elements que Crist va prendre a les seves mans. En l'Oració eucarística donem
gràcies a Déu per l'obra de la redempció i les ofrenes es converteixen en el Cos i la
Sang de Jesucrist. Segueix la fracció del Pa i la Comunió, mitjançant la qual revivim
l'experiència dels Apòstols que van rebre els dons eucarístics de les mans del mateix
Crist3.
Al primer gest de Jesús: «prengué el pa i el calze del vi», correspon per tant la
preparació dels dons. És la primera part de la Litúrgia eucarística. Està bé que siguin
els fidels els que presentin el pa i el vi, perquè aquests representen l'ofrena espiritual
de l'Església aquí recollida per l'eucaristia. És bonic que siguin els propis fidels els que
porten a l'altar el pa i el vi. Encara que avui «els fidels ja no portin, de casa seva, el
pa i el vi destinats a la litúrgia, com es feia antigament, el ritu de presentar-los conserva la seva força i el seu significat espiritual»4. I referent a això és significatiu que,
en ordenar un nou prevere, el bisbe, quan li lliura el pa i el vi diu: «Rep les ofrenes del
poble sant per al sacrifici eucarístic»5.
1

Papa Francesc, Audiència General del 28 de febrer de 2018
Concili Vaticà II , Sacrosanctum Concilium , 47
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Es el Poble de Déu qui porta l'ofrena, el pa i el vi, la gran ofrena per a la missa! Per tant, en els signes del pa i del vi el poble fidel posa la pròpia ofrena a les mans
del sacerdot, el qual la diposita a l'altar o taula del Senyor, «que és el centre de tota
la Litúrgia Eucarística»6. És a dir, el centre de la missa és l'altar, i l'altar és
Crist; sempre cal mirar l'altar que és el centre de la missa. Quan el sacerdot diu «fruit
de la terra i del treball de l'home», s'ofereix el compromís dels fidels de fer-se obedients a la divina Paraula, «sacrifici agradable a Déu, Pare omnipotent», «pel bé de tota
la seva santa Església». Així «la vida dels fidels, la seva lloança, el seu sofriment, la
seva pregària i els seus treballs s'uneixen als de Crist i a la seva ofrena total, adquirint
així un nou valor»7.
Certament, la nostra ofrena és poca cosa, però Crist necessita d'aquest poc. Ens
demana poc, el Senyor, i ens dóna tant. Ens demana, en la vida ordinària, bona voluntat; ens demana cor obert; ens demana ganes de ser millors per acollir-lo a Ell que
s'ofereix a si mateix a nosaltres en l'eucaristia; ens demana aquestes ofrenes simbòliques que després es convertiran en el seu cos i la seva sang. Una imatge d'aquest
moviment oblatiu de pregària es representa en l'encens que, consumit en el foc, allibera un fum perfumat que puja cap a la part alta: encensar les ofrenes, com es fa en
els dies de festa, encensar la creu, l'altar, el sacerdot i el poble sacerdotal manifesta
visiblement el vincle de l'ofertori que uneix totes aquestes realitats al sacrifici de
Crist8. I no oblidar: que l’altar és Crist, però sempre en referència al primer altar que
és la Creu, i sobre l'altar que és Crist portem el les nostres ofrenes, el pa i el vi que
després es convertiran en Ell. Per tant és Jesús iateix que es dóna a nosaltres. I tot
això és el que expressa també l'oració sobre les ofrenes. En ella el sacerdot demana a
Déu acceptar els dons que l'Església els ofereix, invocant el fruit de l'admirable intercanvi entre la nostra pobresa i la seva riquesa. En el pa i el vi li vam presentar l'ofrena
de la nostra vida, perquè sigui transformada per l'Esperit Sant en el sacrifici de Crist i
es converteixi amb Ell en una sola ofrena espiritual agradable al Pare. Mentre es conclou així la preparació dels dons, ens disposes a l'Oració eucarística9.
Que l'espiritualitat del donar-se, que aquest moment de la missa ens ensenya,
pugui il·luminar les nostres jornades, les relacions amb els altres, les coses que fem,
els sofriments que trobem, ajudant-nos a construir la ciutat terrenal a la llum de l'Evangeli.
12. Litúrgia Eucarística – Pregària Eucarística
Conclòs el ritu de la presentació del pa i del vi, comença la Pregària eucarística,
que qualifica la celebració de la missa i constitueix el moment central, encaminat a la
santa Comunió. Correspon al que Jesús mateix va fer, a taula amb els apòstols en el
Sant Sopar, quan «va donar gràcies» sobre el pa i el calze de vi10: La seva acció de
gràcies reviu en cada eucaristia nostra, associant-se al seu sacrifici de salvació. I en
aquesta solemne oració -la Pregària eucarística és solemne- l'Església expressa el que
aquesta compleix quan celebra l'eucaristia i el motiu pel qual la celebra, és a dir, fer
comunió amb Crist realment present en el pa i en el vi consagrats. Després d'haver
convidat el poble a aixecar els cors al Senyor i donar-li gràcies, el sacerdot pronuncia
l'Oració en veu alta, en nom de tots els presents, dirigint-se al Pare per mitjà de Jesucrist en l'Esperit Sant. «El sentit d'aquesta pregària és que tota l'assemblea dels fidels
s'uneixi amb Crist en la confessió de les meravelles de Déu i en l'ofrena del sacrifi6
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ci»11. Per això, l'Església ha volgut celebrar la missa en la llengua que la gent entén,
perquè cadascú pugui unir-se a aquesta lloança i a aquesta gran pregària amb el sacerdot. En veritat, «el sacrifici de Crist i el sacrifici de l'Eucaristia són, doncs, un únic
sacrifici»12
En el Missal hi ha diverses fórmules de Pregària eucarística, totes constituïdes
per elements característics. Totes són bellíssimes. En primer lloc hi ha el Prefaci, que
és una acció de gràcies pels dons de Déu, en particular per l'enviament del seu Fill
com a Salvador. El Prefaci es conclou amb l'aclamació del «Sant», normalment cantada. És bonic cantar el «Sant»: «Sant, Sant, Sant el Senyor». Tota l'assemblea uneix
la pròpia veu a la dels àngels i els sants per lloar i glorificar Déu.
Després hi ha la invocació de l'Esperit perquè amb el seu poder consagri el pa i
el vi. Invoquem l'Esperit perquè vingui i en el pa i el vi estigui Jesús. L'acció de l'Esperit Sant i l'eficàcia de les mateixes paraules de Crist pronunciades pel sacerdot, fan
realment present, sota les espècies del pa i del vi, el seu Cos i la seva Sang, el seu
sacrifici ofert a la creu d'una vegada per totes. Jesús en això ha estat claríssim. Hem
escoltat com sant Pau al principi repeteix les paraules de Jesús: «Aquest és el meu
cos, aquesta és la meva sang». «Aquesta és la meva sang, aquest és el meu cos». Es
Jesús mateix qui va dir això. Nosaltres no hem de tenir pensaments estranys: Es el
cos de Jesús; ¡Es així!
La fe: ens ajuda, amb un acte de fe pensem que és el cos i la sang de Jesús. És
el «misteri de la fe», com nosaltres diem després de la consagració. El sacerdot diu:
«Misteri de la fe» i nosaltres responem amb una aclamació. Celebrant el memorial de
la mort i resurrecció del Senyor, a l'espera del seu retorn gloriós, l'Església ofereix al
Pare el sacrifici que reconcilia cel i terra: ofereix el sacrifici pasqual de Crist oferint-se
amb Ell i demanant13. L'Església vol unir-nos a Crist i convertir-se amb el Senyor en
un sol cos i un sol esperit. I aquesta és la gràcia i el fruit de la Comunió sacramental:
ens nodrim del Cos de Crist per convertir-nos, nosaltres que ho mengem, en el seu
Cos vivent avui al món. Misteri de comunió és això, l'Església s'uneix a l'ofrena de
Crist i a la seva intercessió i en aquesta llum, «a les catacumbes, l'Església és sovint
representada com una dona en oració, els braços estesos en actitud d'orant [.. .] com
Crist que va estendre els braços sobre la creu, per ell, amb ell i en ell, l'Església s'ofereix i intercedeix per tots els homes ». L'Església que prega, que resa. És bonic pensar
que l'Església prega. Hi ha un passatge en el Llibre dels Fets dels Apòstols; quan Pere
era a la presó, la comunitat cristiana diu: «Resava incessantment per Ell». L'Església
que resa, l'Església orant. I quan nosaltres anem a missa és per fer això: fer Església
orant.
L'Oració eucarística demana a Déu reunir a tots els seus fills a la perfecció de
l'amor, en unió amb el Papa i el bisbe, esmentats pel seu nom, signe que celebrem en
comunió amb l'Església universal i amb l'Església particular. La súplica, com l'ofrena,
és presentada a Déu per tots els membres de l'Església, vius i difunts, tot esperant
compartir l'herència eterna del cel, amb la Mare de Déu 14. Res ni ningú és oblidat en
l'Oració eucarística, sinó que cada cosa és reconduïda a Déu, com recorda la doxologia
que la conclou. Ningú és oblidat. I si tinc alguna persona, parents, amics, que estan
en necessitat o han passat d'aquest món a l'altre, puc nominar en aquest moment,
interiorment i en silenci o demanar que el nom sigui dit. La missa és el sacrifici de
Crist, que és gratuït. La redempció és gratuïta. Aquesta fórmula codificada d'oració,
potser podem sentir-la una mica llunyana -és cert, és una fórmula antiga- però, si
comprenem bé el significat, llavors segurament participarem millor. Aquesta, de fet,
expressa tot el que complim en la celebració eucarística; i a més ens ensenya a conre11
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ar tres actituds que no haurien de faltar mai en els deixebles de Jesús. Les tres actituds: primera, aprendre a «donar gràcies, sempre i a cada lloc» i no només en certes
ocasions, quan tot va bé; segona, fer de la nostra vida un do d'amor, lliure i gratuït; tercera, construir una concreta comunió, en l'Església i amb tots. Per tant, aquesta
pregària central de la missa ens educa, a poc a poc, en fer de tota la nostra vida un
«eucaristia», és a dir, una acció de gràcies. sempre i en cada lloc »i no només en certes ocasions, quan tot va bé; segona, fer de la nostra vida un do d'amor, lliure i gratuït; tercera, construir una concreta comunió, en l'Església i amb tots. Per tant, aquesta
pregària central de la missa ens educa, a poc a poc, en fer de tota la nostra vida un
«eucaristia», és a dir, una acció

