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DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA
El próximo Domingo, 10 de noviembre, se celebra a nivel nacional el
día de la Iglesia Diocesana. Las comunidades cristianas dedican este día
para compartir el esfuerzo que se realiza entre todos los que formamos
parte de la Archidiócesis, en vivir y hacer creíble la solidaridad y el afecto
entre todos los que formamos parte de esta comunidad.
Como dice nuestro Cardenal,
una comunidad cristiana que vive
de la Palabra de Dios y de la fuerza
de los sacramentos, en especial la
Eucaristía, ha de dar testimonio
auténtico de los valores evangélicos. Por este motivo, nuestra Iglesia de Barcelona a fin de llevar a
cabo la acción evangelizadora, necesita tener unos ingresos estables.
Desde hace años, el Arzobispado de Barcelona gestiona sus recursos
para poder ser suficiente, trasparente y solidario.
En la documentación que se acompaña en la propaganda de esta campaña, encontrareis el resultado económico de la actividad pastoral, social y
educativa de nuestra archidiócesis durante el pasado año 2018.
Una de las finalidades del Fondo Común Diocesano es poder llegar a
aquellos que más lo necesitan, convirtiéndose en un buen elemento de
cohesión entre la Diócesis. Al Fondo Común Diocesano las parroquias aportan dinero según su capacidad y lo reciben según su necesidad.
Seamos generosos.
Mn. Josep Ramón Pérez
Rector

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00
Continua
CÀRITAS
PARRÒQUIAL
Per tal de poder reforçar els lots alimentaris que mensualment es preparen per ajudar a les famílies necessitades de la parròquia, volem demanar
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
CATEQUESI PRIMERA COMUNIÓ I POST-COMUNIÓ:
per nens i nenes de 3r a 6é de primària - Diumenges a les 18 hores
a partir del diumenge 6 d’Octubre.
EDGE – Descoberta de Déu que ens estima
Dirigit a alumnes de 1r a 4rt de la ESO - Divendres a les 17h30
a partir del 4 d’octubre.
LIFETEEN – Descoberta de la Fe en Jesucrist
Dirigit a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat - Divendres a les 19h30
a partir del 4 d’octubre
MES INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A: www.santaagnes.com

BARCELONA ACULL LES RELÍQUIES DE
SANTA BERNADETTE SOUBIROUS
Els propers dies 5 i 6 de novembre Barcelona acollirà les Relíquies de
Santa Bernadette Soubirous, la jove pastora vident de la Mare de Déu
a la Gruta de Masabielle a Lourdes. L’Hospitalitat de la Mare de Déu de
Lourdes, que fa 110 anys que peregrina a aquell Santuari, acompanyant malalts, us convida, en aquesta ocasió, a viure aquets dos dies i
a venerar les Relíquies de la Santa que estaran a la capella de la Mare
de Déu de Lourdes, del claustre de la nostra Catedral, i en especial a la
Missa solemne que oficiarà l’Emm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona, Cardenal Joan Josep Omella el dia 6 de novembre a les 19 hores
i que serà seguida d’una processó de Torxes com es habitual a Lourdes. TOTS I SOU CONVIDATS.

DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA
10 de novembre 2019
AMB TU SOM UNA GRAN FAMILIA
Col·labora amb la teva Parròquia

Catequesi del Papa Francesc sobre la Santa Missa

La Santa Missa
15. Benedicció i comiat 1
Amb aquesta catequesi concloem el cicle dedicat a la missa, que és la commemoració de la Passió i Resurrecció de Jesús. Després de la comunió la missa es conclou
amb la benedicció, impartida pel sacerdot, i el comiat del poble.2
Tal com s'havia iniciat amb el senyal de la creu, en el nom del Pare, del Fill i de
l'Esperit Sant, la missa, és a dir l’acció litúrgica, es segella de nou en el nom de la
Trinitat.
No obstant això, sabem que mentre la missa finalitza, s'obre el compromís del
testimoni cristià. Els cristians no anem a missa per fer una tasca setmanal i després
ens oblidem, no. Els cristians anem a missa per participar en la Passió i Resurrecció
del Senyor i després viure més com a cristians: s'obre el compromís del testimoni
cristià. Sortim de l'església per «anar en pau» i portar la benedicció de Déu a les
activitats quotidianes, a les nostres cases, als ambients de treball, entre les ocupacions
de la ciutat terrenal, «glorificant el Senyor amb la nostra vida». Però si nosaltres sortim
de l'església xerrant i dient: «mira això, mira allò ...», amb la llengua llarga, la missa
no ha entrat en el meu cor. Per què? Perquè no sóc capaç de viure el testimoni cristià. Cada vegada que surto de missa, he de sortir millor de com vaig entrar, amb més
vida, amb més força, amb més ganes de donar testimoni cristià. A través de l'eucaristia
el Senyor Jesús entra en nosaltres, en el nostre cor i en la nostra carn, perquè puguem
«expressar en la vida el sagrament rebut en la fe»3
De la celebració a la vida, per tant, conscient que la missa arriba a la fi en el moment en que som capaços de involucrar-nos en els misteris de Crist, no hem d'oblidar que celebrem l'eucaristia per aprendre a convertir-nos en homes i dones eucarístics. Què vol dir això? Significa deixar actuar a Crist en les nostres obres: que els
seus pensaments siguin els nostres pensaments, els seus sentiments els nostres sentiments i les seves eleccions les nostres eleccions. I això és santedat: fer com va fer
Crist és santedat cristiana. Ho expressa amb precisió sant Pau, parlant de la pròpia
assimilació amb Jesús, i diu així: «Amb Crist estic crucificat: i no visc jo, sinó que és
Crist qui viu en mi»4. Aquest és el testimoni cristià. L'experiència de Pau ens il·lumina també a nosaltres: en la mesura en què mortifiquem el nostre egoisme, és a
dir, fem morir el que s'oposa a l'Evangeli i a l'amor de Jesús; es crea dins nostre un
major espai per rebre la potència del seu esperit. Els cristians som homes i dones
que ens deixem fer més gran l'ànima, amb la força de l'Esperit Sant, després d'haver
rebut el Cos i la Sang de Crist. Deixeu-vos engrandir l'ànima! No accepteu aquestes
ànimes
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tan estretes i tancades, petites, egoistes, no! Ànimes amples, ànimes grans, amb
grans horitzons ... deixeu-vos allargar l'ànima amb la força de l'Esperit, després d'haver rebut el Cos i la Sang de Crist.
Ja que la presència real de Crist en el Pa consagrat no acaba amb la missa
(cf. Catecisme de l'Església Catòlica , 1374), l'eucaristia és custodiada al tabernacle
per a la comunió per als malalts i per a l'adoració silenciosa del Senyor en el Santíssim
Sagrament; el culte eucarístic fora de la missa, tant de forma privada com comunitària,
ens ajuda de fet a romandre en Crist (cf. ibíd ., 1378-1380).
Els fruits de la missa, per tant, estan destinats a madurar en la vida de cada
dia. Podem dir així, una mica forçant la imatge: la missa és com el gra, el gra de blat
que després en la vida ordinària creix, creix i madura en les bones obres, en les actituds que ens fan assemblar-nos a Jesús. Els fruits de la missa, per tant, estan destinats
a madurar en la vida de cada dia. En veritat, augmentant la nostra unió amb Crist,
l'eucaristia actualitza la gràcia que l'Esperit ens ha donat en el baptisme i en la confirmació, perquè el nostre testimoni cristià sigui creïble (cf. ibíd . , 1391-1392).
Llavors, encenent en els nostres cors la caritat divina, ¿l'eucaristia què fa? Ens
separa del pecat: «Com més participem en la vida de Crist i més progressem en la
seva amistat, tant més difícil se'ns farà trencar amb Ell pel pecat mortal» ( ibíd .,
1395).
L'habitual apropar-nos al Convit eucarístic renova, enforteix i aprofundeix la unió
amb la comunitat cristiana a la qual pertanyem, segons el principi que l'eucaristia fa
l'Església (cf. ibíd ., 1396), ens uneix a tots.
Finalment, participar en l'eucaristia compromet en relació amb els altres, especialment amb els pobres, educant-nos a passar de la carn de Crist a la carn dels germans, en els que ell espera ser reconegut per nosaltres, servit, honrat, estimat (cf
. ibíd ., 1397).
Portant el tresor de la unió amb Crist en gerres de terrissa (cf. 2 Corintis 4, 7),
necessitem contínuament tornar al sant altar, fins quan, en el paradís, gaudim plenament la benaurança del banquet de noces de l'Anyell (cf. Apocalipsi 19, 9).
Donem gràcies al Senyor pel camí de redescobriment de la santa missa que ens
ha donat per fer junts, i deixem-nos atreure amb fe renovada a aquesta trobada real
amb Jesús, mort i ressuscitat per nosaltres, el nostre contemporani. I que la nostra
vida «floreixi» sempre així, com la Pasqua, amb les flors de l'esperança, de la fe, de
les bones obres. Que nosaltres trobem sempre la força per això en l'Eucaristia, en la
unió amb Jesús.

Mes de Novembre - Agenda
Divendres, dia 1
Dissabte, dia 2
TOTS SANTS
Commemoració dels fidels difunts
Misses com tots els diumenges de l’any
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Primer divendres de mes
Diumenge, dia 3
Dilluns, dia 4
Diumenge XXXI del temps ordinari
Sant Carles Borromeu
Sant Ermengol, bisbe d’Urgell
20h45 – Adoració i pregària joves
Misses com tots els diumenges de l’any
Visita de les Relíquies de Santa BernaVisita de les Relíquies de Santa Bernadette Soubirous a la Catedral de Terrassa
dette Soubirous a la Catedral de Terrassa
Dimarts, dia 5
Dimecres, dia 6
Sant Zacaries i Sta. Elisabet, pares de
Sant Sever, bisbe de Barcelona
Sant Joan Baptista
18h00 > Vida Creixent (Sala sant Joan
Visita de les Relíquies de Santa BernaPau II)
dette Soubirous a la Catedral de BarceVisita de les Relíquies de Santa Bernalona
dette Soubirous a la Catedral de Barcelona
Dijous, dia 7
20h45 Pregària i Adoració Adults
Dissabte, dia 9
Visita de les Relíquies de Santa BernaMisses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
dette Soubirous a la Catedral de Sant Feliu de Llobregat
Diumenge, dia 10
Dilluns, dia 11
COL·LECTA DE “GERMANOR”
Sant Martí de Tours
Diumenge XXXII del temps ordinari
20h45 – Adoració i pregària joves
Misses com tots els diumenges de l’any
Dijous, dia 14
Divendres, dia 15
20h45 Pregària i Adoració Adults
San Albert el Gran, bisbe i doctor de l’Església
Recés EMAUS HOMES fins el dia 17
Dissabte, dia 16
Diumenge, dia 17
Santa Margarida, reina d’Escòcia
Diumenge XXXIII del temps ordinari
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Misses com tots els diumenges de l’any
Recés EMAUS HOMES fins el dia 17
Finalitza el recés EMAUS HOMES
Dilluns, dia 18
Dijous, dia 21
20h45 – Adoració i pregària joves
20h45 Pregària i Adoració Adults
Diumenge, dia 24
JESUCRIST REI DE L’UNIVERS
Dissabte, dia 23
“Crist Rei”
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Diumenge XXXIV del temps ordinari
Misses com tots els diumenges de l’any
Dimecres, dia 27
Dilluns, dia 25
Mare de Déu de la Medalla Miracu20h45 – Adoració i pregària joves
losa
Dissabte, dia 30
Dijous, dia 28
Sant Andreu, Apòstol
20h45 Pregària i Adoració Adults
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)

SALMS
Celebreu Déu, la nostra força

81 (80)

1 Per al mestre de cor: a la tonada de «Haguitit». Del recull d'Assaf.
2 Celebreu Déu, la nostra força, aclameu el Déu de Jacob. 3 Entoneu
càntics tocant els tambors, les arpes sonores i les cítares. 4 Toqueu els
corns per la lluna nova i per la lluna plena, anunciant la gran festa.
5 Així ho té prescrit Israel, és festa ritual del Déu de Jacob, 6 un precepte que imposà als fills de Josep quan es llançà contra la terra d'Egipte.
Sento un parlar que m'és desconegut:
7 «Li he tret el pes de les espatlles i els cabassos de les mans. 8 Has
cridat quan et veies oprimit: t'he salvat, t'he respost en el tro misteriós,
t'he provat a les fonts de Meribà.
9 »Escolta, poble meu, l'advertiment! Tant de bo m’escoltessis, Israel!
10 No tinguis déus estrangers, no adoris els déus dels pagans. 11 Jo sóc el
Senyor, el teu Déu, que t'he tret de la terra d'Egipte; obre la boca, que jo
te l'ompliré.»
12 Però el meu poble no escolta la meva veu, Israel no vol fer cas de
mi, 13 i els abandono al seu cor obstinat, al grat dels seus capricis. 14 Tant
de bo que el meu poble m'escoltés i seguís els meus camins!
15 En un instant jo venceria els seus enemics, giraria la mà contra els
seus opressors. 16 Els qui detesten el Senyor se li sotmetrien, fora aquest
el seu destí per sempre. 17 L'alimentaria amb la flor del blat i amb la mel
abundant de les roques.
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HORARIS DE MISSES I SERVEIS
De dilluns a divendres:
09h00
; 13h00
; 20h00 (4)
Dissabtes:
09h00 (1); misses de vigília: 17h30 (2) i 20h00 (1)
Diumenges i Fes- 09h00 (1) ; 12h00 (2); 1300 (1); 19h00 Missa de famílies (3);
tius
20h00 (1); 20h45 (2)
CONFESSIONS: ¼ hora abans de les misBAPTISMES: Dies i hores convinguses
des.
SALUS: Servei urgent per malalts i moribunds Tfn.: 932.020.696
Despatx Parroquial: Dimarts i Dijous Pastoral de la Salut: Atenció als ancide 18 a 20 hores
ans i malalts de la Parròquia
Assistenta Social:
Sr. Rector :
Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
A hores convingudes 932.00.29.16
Dies feiners i
festius sense
precepte

(1)

(2)

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

