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Santa Agnès
La devoció a Santa Agnès s'ha mantingut viva en tot moment. L’Església
va introduir el seu nom en el cànon de la Missa, i és el prototip de la fidel verge
consagrada a Crist des de la seva infància.
Va vesar la sang del martiri a l'inici de la S-IV,
durant la persecució de Dioclecià (Roma 304 A.D.), una
patricia romana, de tretze anys. La seva devoció, diu St
Ambrose, era més gran que la seva edat. La seva
energia superava la seva naturalesa. Ella es va negar a
acceptar la mà del fill del prefecte de Roma, per la qual
cosa va ser acusada i jutjada. La donzella va resistir
fermament les seduccions dels dolents perquè
abandonés la fe, i voluntàriament va oferir el seu cos
per a la tortura.
Quants terrors, St Ambrose insisteix, el botxí va
tractar d'espantar! Quants afalacs i promeses de lliurarlo! Però ella va respondre amb una fermesa més alta del
que s’esperava per edat. "Insult greu per el meu marit seria que el meu cos
pretengui complaure a un altre, em donaré només a aquell que em va triar
primer. Què esperes botxí? "
Ella li diu al jutge, "Fes el que vulguis. Crist no s'oblida de la seva pròpia
gent " i afegeix Agnès confiadament, " Es tenyeixi, si vostè vol, l'espasa amb la
meva sang. Però vostè no farà burla del meu amb luxúria. " Va ser conduïda a
una casa publica, però el seu cabell, miraculosament , creix cobrint el seu cos
de manera que cap rostre humà el profanés. Per recordar aquest fet, a la Piazza
Navona hi ha un temple dedicat a Santa Agnès, on es veneren les relíquies de la
Verge. El cos d’Agnès va tenir que superar el turment del foc. Però el foc va
respectar el seu cos virginal. Després va venir el botxí amb l'espasa. Agnes, va
pregar breument, va inclinar el cap i es va consumir el martiri. Les seves restes
van ser enterrades a la Via Nomentana, a l'anomenada catacumbas de Santa
Agnès. El 21 de gener de cada any, s’hi beneeixen dos bens amb quina llana es
teixirà el "pallium" utilitzat pel Papa i els Arquebisbes.
A tots els feligresos: Feliç festa de Santa Agnès !!!

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 en horaris de missa

Operació QUILO
Continua oberta la OPERACIÓ QUILO, cada diumenge podeu fer la vostra
aportació al atri del temple.
Fem de la solidaritat una mostra més de la comunió entre germans.

GRÀCIES PER LES VOSTRES APORTACIONS.

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00
SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS CRISTIANS (18-25 gener)

“Cerca només la Justícia” (Dt 16, 18-20)

La setmana d’oració
complert més de cent
l’any 1908, convida
conèixer-nos millor i
concedeixi la unitat
Cenacle.

per la unitat dels cristians, que ha
anys des de la seva primera celebració
a tots els cristians a pregar junts,
apropar-nos tots a Crist per què ens
que Ell va demanar ardentment al

Festivitat de santa Agnès

El dimarts 21 de gener celebrarem, un any més, la festivitat de
Santa Agnès, verge i màrtir, patrona de la nostra parròquia.
A totes les misses del dia es farà una menció especial a la festivitat
i de forma institucional celebrarem la festa de la patrona,
solemnement, en la missa de les 20h00 del vespre, celebració a la
que tots hi sou cridats.
Al finalitzar la missa esteu tots invitats a compartir un mos a la sala
“Bisbe Irurita” de la cripta.

Tots estem convidats a participar en aquesta celebració

AGENDA GENER 2020
Dimecres, 1 de gener
Dijous, 2 de gener
SANTA MARIA, MARE DE DÉU
20h45> Pregària i adoració adults
Misses a les 12h, 13h, 20h i 21h
Divendres 3 de gener
Dissabte, 4 de gener
El sant nom de Jesús
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Primer divendres de mes
Diumenge, 5 de gener
Dilluns. 6 de gener
2n diumenge del temps de Nadal
Epifania del Senyor
Misses com tots els diumenges de l’any
“Diada de Reis”
Dimarts 7 de Gener
Dimecres, 8 de gener
Sant Ramon de Penyafort (O.P.)
18h00 – “Vida Creixent” (Sala sant Joan
Patró dels advocats i juristes
Pau II)
Diumenge, 12 de gener
Dissabte, 11 de gener
EL bateig de Jesús
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Misses com tots els diumenges de l’any
Dilluns. 13 de gener
19h00 – Pastoral de la Salut (Sala san
Dimecres, 15 de gener
Joan Pau II)
San Pau Ermità
21h> Pregària i adoració joves
Divendres, 17 de gener
Dijous, 16 de gener
Sant Antoni Abat
20h45 Pregària i adoració adults
19h00 Benedicció de mascotes
Dissabte, 18 de gener
Diumenge, 19 de gener
Comença la setmana de pregària per la
2n, diumenge del temps ordinari
unitat dels cristians
Misses com tots els diumenges de l’any
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Dimarts, 21 de gener
Santa Agnès, verge i màrtir
Dilluns. 20 de gener
Commemoració a totes les misses i
21h> Pregària i adoració joves
celebració solemne a la missa de les
20h00
Divendres, 24 de gener
Dijous, 23 de gener
Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor
20h45 > Pregària i adoració adults
de l’Església.
Patró dels periodistes i escriptors
Dissabte, 25 de gener
Diumenge , 26 de gener
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
3r diumenge del temps ordinari
09H00 > XII HORES DE BIBLIA fins a les
Misses com tots els diumenges de l’any
21h00 (Lectura continuada de la Bíblia)
Dilluns, 27 de gener
Dimecres, 29 de gener
Sant Enric d’Ossó,
Sant Pere Nolasc,
21h> Pregària i adoració joves
fundador de l’Ordre Mercedària
Divendres, 31 de gener
Dijous, 30 de gener
Sant Joan Bosco (sdb)
20h45 > Pregària i adoració adults
patró del cinema

SALMS
Déu meu, no et quedis en silenci

83 (82)
Càntic. Salm del recull d’Assaf.
Déu meu, no et quedis en silenci, sense dir res; no callis.3 Prou que
veus com s’avaloten els teus enemics, com alcen el cap els qui et detesten.
4
Tramen un complot contra el teu poble, conspiren contra el teu tresor i
diuen: 5 «Suprimim-lo d’entre les nacions, que el nom d’Israel caigui en
l’oblit.» 6 Conspiren tots alhora, lliguen pactes en contra teu 7 els nòmades
d’Edom i d’Ismael, Moab i els fills d’Agar, 8 Guebal, Ammon i Amalec, els
filisteus i els habitants de Tir; 9 fins Assur s’ha aliat amb ells i fa costat als
fills de Lot. 10 Fes-los com vas fer a Madian i Sisserà, com a Jabín en el
torrent de Quixon;11 tots foren desfets a Endor i serviren de fems per als
camps. 12 Tracta els seus nobles com tractares Oreb i Zeeb, i els seus
capitans, com Zèbah i Salmunnà; 13 són ells els qui digueren: «Apoderemnos de l’heretat de Déu!» 14 Tracta’ls, Déu meu, com llavor de card, com
el boll a mercè del vent.15 Com un foc que s’abranda en els boscos, com
un incendi que devora muntanyes 16 persegueix-los amb la teva tempesta,
desconcerta’ls amb el teu huracà. 17 Cobreix-los la cara de vergonya, fins
que cerquin el teu nom, Senyor. 18 S’enduran la confusió d’una desfeta,
desconcertats i avergonyits per sempre,19 i sabran que tens un nom,
Senyor, que ets l’únic Altíssim sobre tota la terra.
1
2
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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
Festius
famílies (3); 20h00 (1); 21h00 (2)
CONFESSIONS: ¼ hora abans de
BAPTISMES: Dies i hores
les misses
convingudes.
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
Dijous de 18 a 20 hores
Parròquia
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) Castella – (3) Bilingüe – (4) alternat català / castellà

Catequesi sobre el parenostre:
1. Ensenyeu-nos a pregar1)

2)

Avui comencem un cicle de catequesis sobre el parenostre. Els
evangelis ens presenten retrats molt viscuts de Jesús com a home de
pregària. Jesús resava. Malgrat la urgència de la seva missió i l’atabuix de
moltes persones que el reclamen, Jesús sent la necessitat d’apartar-se en
soledat i pregar. L’Evangeli de Marc ens explica aquest detall des de la
primera pàgina del ministeri públic de Jesús (cf. 1,35). El dia inaugural de
Jesús a Cafarnaüm va acabar de manera triomfal. Quan baixa el sol, una
multitud de malalts arriba a la porta de la casa on s’està Jesús: el Messies
predica i guareix. Es compleixen les profecies antigues i les expectatives
de moltes persones que sofreixen: Jesús és el Déu proper, el Déu que
allibera. Però aquesta multitud encara és petita en comparació amb moltes
altres multituds que es reuniran al voltant del profeta de Natzaret; a
vegades es tracta de reunions oceàniques, i Jesús és al centre de tot,
l’esperat pel poble, el resultat de l’esperança d’Israel.
I això no obstant, ell se’n desvincula; no acaba sent hostatge de les
expectatives dels qui l’han elegit com a líder. Hi ha un perill per als líders:
aferrar-se massa a la gent, no mantenir les distàncies. Jesús se n’adona i
no acaba sent hostatge de la gent. Des de la primera nit de Cafarnaüm
demostra ser un Messies original. A la darrera part de la nit, quan s’anuncia
el trenc d’alba, els deixebles encara el cerquen, però no aconsegueixen
trobar-lo. On és? Fins que finalment Pere el troba en un lloc aïllat,
completament absort en la pregària i li diu: «Tothom et busca!» (Mc 1,37).
L’exclamació sembla ser la clàusula que segella l’èxit d’un plebiscit, la
prova del bon resultat d’una missió.
Però Jesús diu als seus que ha d’anar a un altre lloc; que no són les
persones les que el cerquen, sinó que en primer lloc és ell qui els busca.
Per tant, no ha de posar arrels, sinó continuar sent un peregrí pels camins
de Galilea (versets 38-39). I també peregrí vers el Pare, és a dir: pregant.
En camí de pregària. Jesús resa.
I tot succeeix en una nit de pregària.
En alguna pàgina de les Escriptures sembla ser la pregària de Jesús,
la seva intimitat amb el Pare, qui ho governa tot. Ho serà especialment,
per exemple, en la nit de Getsemaní. L’última part del camí de Jesús
(absolutament el més difícil dels que havia recorregut fins aquell moment)
sembla trobar el significat en l’escolta continuada de Jesús envers el seu
Pare. Una pregària certament no fàcil; de fet, una veritable «agonia», en
el sentit de l’«agonisme» dels atletes, i malgrat això, una pregària capaç
de sostenir el camí de la creu.
1
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)Papa Francesc, audiència general del 5 de desembre de 2018
)Document de la Conferència Episcopal Tarraconense

Aquí es troba el punt essencial: Allí Jesús pregava.
Jesús pregava intensament en els actes públics, compartint la litúrgia
del seu poble, però també cercava llocs apartats, separats de bullit del
món, llocs que permetessin descendir al secret de la seva ànima: és el
profeta que coneix les pedres del desert i puja dalt les muntanyes. Les
darreres paraules de Jesús, abans d’expirar a la creu, són paraules dels
salms, és a dir, de la pregària, de la pregària dels jueus: resava amb les
oracions que la seva mare li havia ensenyat.
Jesús resava com ho fa cada home en el món. I, malgrat això, en la
seva manera de resar també s’hi amagava un misteri, alguna cosa que
segurament no havia escapat als ulls dels seus deixebles si trobem als
evangelis aquesta simple i immediata súplica: «Senyor, ensenya’ns a
pregar» (Lc 11,1). Ells veien que Jesús resava i tenien ganes d’aprendre a
resar: «Senyor, ensenya’ns a resar.» I Jesús no s’hi nega, no està gelós
de la seva intimitat amb el Pare, sinó que ha vingut precisament per
introduir-nos en aquesta relació amb el Pare. I així es converteix en mestre
de pregària per als seus deixebles, com ho vol ser certament per a tots
nosaltres, que també hauríem de dir: «Senyor, ensenya’m a resar.
Ensenya-me’n.»
Encara que resem des de fa molts anys, sempre n’hem d’aprendre! La
pregària de l’home, aquest anhel que neix de manera tan natural de la
seva ànima, és potser un dels misteris més densos de l’univers. I ni tan
sols sabem si les pregàries que adrecem a Déu en realitat són aquelles que
ell vol escoltar. La Bíblia també ens dona testimoni de pregàries
inoportunes, que al final són rebutjades per Déu: només cal recordar la
paràbola del fariseu i el publicà. Només aquest darrer, el publicà, torna del
temple a casa justificat, perquè el fariseu era orgullós i li agradava que la
gent el veiés resar i fingia resar, però el seu cor estava gelat. I diu Jesús:
aquest no està justificat, «perquè tothom qui s’enalteix serà humiliat, però
el qui s’humilia serà enaltit» (Lc 18,14). El primer pas per a resar és ser
humils, anar a trobar el Pare i dir: «Mira’m, soc pecador, soc dèbil, soc
dolent», cadascú sap allò que ha de dir. Però es comença sempre amb
humilitat, i el Senyor escolta. La pregària humil és escoltada pel Senyor.
Per això, en començar aquest cicle de catequesis sobre la pregària de
Jesús, el més bonic i just que tots hem de fer és repetir la invocació dels
deixebles: «Mestre, ensenya’ns a resar!» Serà bonic, en aquest temps
d’Advent, repetir-ho: «Senyor, ensenya’m a resar.» Tots podem anar més
enllà i resar millor, però demanem-ho al Senyor. «Senyor, ensenya’m a
resar.» Fem-ho en aquest temps d’Advent i ell certament no deixarà que
la nostra invocació caigui en el buit.

