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Hem de descobrir la bellesa de Maria en aquest mes de Maig. la litúrgia li diu "tota
pulchra": “la Verge més bella de totes”. Us proposo contemplar, a partir de l'Evangeli,
alguns fets i paraules de la Mare de Déu. Són narracions senzilles que han suscitat sempre
l'admiració i la pietat del poble cristià. És bo i agradable parlar de Maria, la Mare de Déu.
La figura de Maria té una llum refulgent que prové
del seu interior i es nota en tot el que diu i fa. El seu
comportament, els seus gestos, les seves paraules, pertanyen al món sensible, però traspuen una riquesa espiritual, una gràcia interior, un misteri personal, que
pertany només a Déu. Tot en Ella és signe d'una realitat
invisible que no es percep immediatament, però que es
revela en tots els moments de la seva vida.
Contemplar Maria produeix en nosaltres -desitjosos de trobar la bellesa de les coses d'aquest món- l'admiració i goig, davant d'una bellesa que ens parla i ens
apropa a Déu mateix, font de tota bellesa. En Ella resplendeixen la veritat i la bondat, la joia i l'esperança.
Ja sabem que el descobriment de la bellesa no
afecta només a la nostra intel·ligència sinó que captiva
la sensibilitat, desplega sentiments i emocions fins commoure a tota la persona. Moltes vegades aquesta percepció de la bellesa no es pot explicar
ni definir racionalment, però es pot contemplar i acollir i sobretot es pot gaudir i estimar.
Aquesta és l'actitud que hem de prendre davant els misteris de la vida de Maria.
Contemplar-los en els textos dels Evangelis, acollir-los en la pregària, reconèixer la bondat
i la veritat que resplendeixen, escoltar amb amor filial les paraules d'aquella que és “Mare
de l'Amor més gran”. Fent-ho així ens sentirem atrets per la seva bellesa, empesos a
imitar-la i moguts a proclamar amb tot el poble cristià, com ho va fer Elisabet, la seva
cosina: "Ets beneïda entre totes les dones”. Maria és causa d'alegria per a la humanitat.
La contemplació de Maria, la Mare de Déu, revela allò que és l'Església en el seu
misteri, en el seu pelegrinatge de la fe, i allò que serà la pàtria, a la fi del seu camí. Maria
és la realització exemplar de l'Església , és el més bell mirall.
Aprofitem aquest mes de Maig per contemplar Maria, per pregar amb i com Maria.
Feliç mes de maig 2020.
Mn. Josep Ramon Pérez, Rector

Mes de Maria

(català)

Pel senyal de la Santa Creu, dels nostres enemics, deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre.
En el nom del Pare i del Fill i de l’esperit Sant
Sia vostra gran puresa,
Verge sagrada Maria
Beneïda eternament,
Us ofereixo en aquest dia
Puix que Déu omnipotent
l’anima, la vida i el cor.
Es complau amb tal bellesa.
Mireu-me amb ulls plens d’amor
A vós celestial princesa,
No em deixeu, no, Mare mia
Demanem les gràcies que desitgem assolir avui per intercessió de la nostre Mare, Maria ... i per
això, la saludarem amb les següents imprecacions i avemaries.
- Mare meva amantíssima, en tots els instants de la meva vida recordeu-vos de mi,
infeliç pecador.
Avemaria,
- Aqüeducte de les divines gracies, concediu-me abundància de llàgrimes per plorar
amargament els meus pecats. Avemaria,
- Reina de cels i terra, sigueu el meu empar i defensa en la temptació dels enemics de
la meva ànima.
Avemaria
- Immaculada filla de Joaquim i Anna, obteniu-me del vostre Amantíssim Fill les gràcies
que necessito per salvar-me. Avemaria
- Advocada i refugi dels pecadors, assistiu-me en l’hora de la meva mort i obriu-me
les portes del cel.
Avemaria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels
segles. Amén.
Recordeu-vos, oh piadosíssima Verge Maria, que mai s’ha sentit dir que ningú dels qui han
acudit a vostre protecció, han implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili, hagi
estat abandonat de Vós. Animat amb aquesta confiança, a Vós també recorro, oh Mare,
Verge de les verges, i, encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a
comparèixer davant la vostra presència sobirana. No menyspreeu oh Mare de Déu, les meves supliques, ans bé escolteu-les propicia i digneu-vos acollir-les benignament. Amén.
Consagració a Maria
Oh, Verge i Mare de Déu! Jo m’ofereixo per fill vostre, i en honra i gloria de la vostra puresa,
també us ofereixo els meus ulls, les meves orelles, la meva llengua, les meves mans; en una
paraula, tot el meu cos i la meva ànima, i us demano que m’obtingueu la gràcia de no fer
mai més un sol pecat. Amén.
Mare, aquí teniu el vostre fill ( 3 vegades)
En vós, Mare meva dolcíssima, he posat la meva confiança i mai més no quedaré confós.
Amén.
Sagrat Cor de Jesús, en Vós confio
Dolç Cor de Maria, Sigueu la meva salvació
Ave Maria puríssima, sens pecat fou concebuda
Acabarem, resant la Salve (Déu Vós salve, Reina i Mare.....)

Mes de Maria (castellà)
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén
Bendita sea tu pureza,
Virgen sagrada, María
Y eternamente lo sea,
Te ofrezco en este día,
Pues todo un Dios se recrea
Alma, vida y corazón;
En tan graciosa belleza,
Mírame con compasión:
A ti, celestial princesa,
No me dejes, Madre Mía.
Solicitemos las gracias que deseemos recibir hoy por intercesión de nuestra Madre, María …. Y
para ello la saludaremos con las siguientes jaculatorias y avemarías
- Madre mía amantísima, en todos los instantes de mi vida, acordaos de mi, miserable pecador.
Avemaría
- Acueducto de las divinas gracias, concededme abundancia de lágrimas, para llorar mis
pecados,
Avemaría
- Reina de cielos y tierra, sed mi amparo y defensa en las tentaciones de mis enemigos.
Avemaría
- Inmaculada hija de Joaquín y Ana, alcanzadme de vuestro Santísimo Hijo las gracias que
necesito para mi salvación.
Avemaría
- Abogada y refugio de los pecadores, asistidme en el trance de mi muerte y abridme las
puertas del cielo.
Avemaría
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén
Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya
acudido a Vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de Vos. Animado con esta confianza, a Vos también acudo, oh Virgen Madre de las
vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra
presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes suplicas; antes
bien escuchadlas favorablemente. Amen
Consagración a Maria
¡Oh, Señora mia! ¡Oh, Madre mia! Yo me ofrezco enteramente a Vos; y en prueba de mi filial
afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra,
todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como
cosa y posesión vuestra.
Madre aquí tenéis a vuestro hijos (tres veces)
En vos Madre mía dulcísima, he puesto toda mi confianza y nunca jamás seré confundido
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío
Oh dulce Corazón de María, sed mi salvación
Ave María Purísima, sin pecado concebida
Para finalizar rezaremos la Salve (Dios te salve, Reina y Madre……)

Horaris especials per l’administració de Sagraments
(Penitència i Comunió), al llarg del període de confinament per la Pandèmia del COVID-19, a la Parròquia de Santa Agnès:
- Matins: De dilluns a dissabtes de 11h30 a 13h00
- Tardes: Dimarts, dimecres i dijous de 17h00 a 18h30
- Diumenges: De 10h30 a 11h30
Es demana a tots que respectem al màxim las normes de seguretat establertes:
- - Distància de seguretat mínima de 2 mts.
- - Mascareta
- - Evitar concentració de persones al interior i al atri del temple .
ADORACIÓ AL SANTÍSSIM i ROSARI
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00
Mentre durin les mesures del estat d’alarma es podrà seguir per
Youtube al canal Santa Agnès
Elaplicació de l’Estat d’Alarma decretat pel
Tots els actes de culte queden suspesos en
Govern.
AGENDA MAIG 2020
Divendres, 1 de maig
Sant Josep Artesà
Primer divendres de mes
Divendres, 8 de maig
Santa Maria,
mitjancera de totes les gràcies
Diumenge, 10 de maig
5é DIUMENGE DE PASQUA
Sant Joan d’Àvila
Missa a les 12h00 (Youtube)
Diumenge, 17 de maig
6é DIUMENGE DE PASQUA
Missa a les 12h00 (Youtube)
Diumenge, 31 de maig
PENTECOSTES
Missa a les 12h00 (Youtube)

Diumenge, 3 de maig
4 DIUMENGE DE PASQUA
Missa a les 12h00 (Youtube)
rt

Dissabte, 9 de maig
La Mare de Déu dels Desemparats
Dimecres, 13 de maig
La Mare de Déu de Fàtima
Diumenge, 24 de maig
ASCENSIÓ DEL SENYOR
Missa a les 12h00 (Youtube)

Mentre es mantingui l’estat d’alarma pel COVID-19, l’horari de misses dels
dies feiners es mantindrà, com s’ha fet fins a la data, a les 11h00 en català
i a les 20h15 en castellà. (Retransmeses pel canal Youtube de Santa Agnès)

En el moment en que per part de les autoritats sigui autoritzada la
celebració pública del culte, es reprendran les activitats habituals:
Horari de misses dels dies feiners a les 09h00, 13h00 i 20h00
Horari de misses dels dissabtes: 09h00, 17h30 i 20h00
Horari de misses dels diumenges: 09h, 12h, 13h, 19h, 20h i 21h
Dilluns a les 21h00 Pregària i Adoració del Santíssim pels Joves.
Dijous a les 20h45 Pregaria i Adoració del Santíssim pel grup
d’Adults.
Divendres, en el seu horari habitual, els grups EDGE i LIFETEEN de
catequesi per adolescents i joves.
Diumenges a les 18h00, catequesi parroquial per infants.
Confessions, tots els dies 15 minuts abans de les misses.
Despatx parroquial: Dimarts i Dijous de 18h a 20h
Assistent social: Dimarts de 16h30 a 18h30

SALMS
Escolta, Senyor, i respon-me *
86 (85)
1

Pregària. Referit a David.

Escolta, Senyor, i respon-me, que sóc pobre i desvalgut. 2 Guarda la meva
vida, que sóc un fidel teu. Salva, Déu meu, el teu servent que en tu confia.
3
Apiada’t de mi, Senyor, que a tu clamo tot el dia. 4 Dóna aquest goig al
teu servent; a tu, Senyor, elevo la meva ànima. 5 Tu, Senyor, ets indulgent i bo,
ric en l’amor per a tothom qui t’invoca.
6
Senyor, escolta la meva pregària, escolta la meva súplica.7 T’invoco en
hores de perill i sé que em respondràs.
8
Entre els déus no hi ha ningú com tu, Senyor, no hi ha gestes comparables a les teves. 9 Tots els pobles que has creat, Senyor, vindran a prosternarse al teu davant i glorificaran el teu nom. 10 Perquè tu ets gran, Senyor, i obres
meravelles, tu ets l’únic Déu.
11
Ensenya’m, Senyor, la teva ruta, i m’encaminaré en la teva veritat. Dona’m un cor que no estigui dividit: fes que veneri el teu nom. 12 Et lloaré,
Senyor, Déu meu, amb tot el cor, glorificaré per sempre el teu nom: 13 «L’amor
que em tens és molt gran, m’has salvat de la terra dels morts.»
14
Déu meu, uns arrogants s’han alçat contra mi, una colla de violents que
et tenen per no res volen prendre’m la vida. 15 Però tu, Senyor, Déu compassiu
i benigne, lent per al càstig, fidel i ric en l’amor, 16 mira’m, apiada’t de mi. Dona
al teu servent la teva força, salva el fill de la teva serventa. 17 Dona’m un senyal

de la teva bondat, i els qui m’odien veuran, avergonyits, que tinc en tu, Senyor,
consol i ajuda.
© B.C.I.

HORARIS DE SERVEIS
(En suspens mentre es mantingui l’Estat d’Alarma promulgat pel
Govern)
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
Misses:
(1) Català – (2) Castella – (3) Bilingüe – (4) alternat català / castellà

Catequesi sobre el parenostre
6. Pare de tots nosaltres

1) 2)

Continuem el nostre recorregut per aprendre sempre millor a pregar com
Jesús ens va ensenyar. Hem de resar tal com ell ens va ensenyar a fer-ho.
Ell va dir: quan pregueu, entreu en el silenci de la vostra habitació, retireuvos del món i adreceu-vos a Déu anomenant-lo «Pare!». Jesús vol que els
seus deixebles no siguin com els hipòcrites que preguen estant drets a les
places per a ser admirats per la gent (cf. Mt 6,5). Jesús no vol hipocresia. La
veritable oració és la que es fa en el secret de la consciència, del cor: inescrutable, visible només per a Déu. Jo i Déu. Defuig de la falsedat: amb Déu
és impossible fingir. És impossible, davant de Déu no hi ha cap truc possible,
Déu ens coneix així, nus en la consciència, i no es pot fingir. A l’arrel del
diàleg amb Déu hi ha un diàleg silenciós, com l’encreuament de les mirades
entre dues persones que s’estimen: l’home i Déu es miren i això és la pregària. Mirar Déu i deixar-se mirar per Déu: això és pregar. «Però, pare, jo no
dic paraules…» Mira Déu i deixa’t mirar per ell: és una pregària, una bonica
pregària!
Tot i així, tot i que la pregària del deixeble és completament confidencial, mai
no queda reduïda a l’intimisme. En el secret de la consciència, el cristià no
deixa el món fora de la porta de la seva habitació, sinó que porta en el cor
les persones i les situacions, els problemes, moltes coses, les porto totes a
la pregària.
Hi ha una absència impressionant en el text del parenostre. Si us pregunto a
vosaltres quina és l’absència important en el text del parenostre, no serà fàcil
de respondre. Falta una paraula. Penseu-hi tots: què falta en el parenostre?
Penseu-hi, què falta? Una paraula. Una paraula que en el nostre temps —
però potser sempre— tots tenen en gran consideració. Quina és la paraula
que falta en el parenostre que resem cada dia? Per estalviar temps us la diré
jo: falta la paraula «jo». Mai no es diu «jo». Jesús ens ensenya a pregar
tenint en primer lloc als llavis el «tu», perquè la pregària cristiana és diàleg:
«sigui santificat el vostre nom, vingui el vostre regne, faci’s la vostra voluntat». No el meu nom, el meu regne, la meva voluntat. No jo, no està bé. I
després passa al «nosaltres». Tota la segona part del parenostre fa servir la
primera persona del plural: «Doneu-nos el nostre pa de cada dia, perdoneunos a nosaltres els nostres deutes, no ens deixeu caure en la temptació,
deslliureu-nos del mal». Fins i tots les preguntes humanes més bàsiques per
a l’home —com la de tenir menjar per a saciar la fam— estan totes en plural.
1
2

)Papa Francesc – Audiència General del 13 de febrer de 2019
) Document de la Conferència Episcopal Tarraconense

En la pregària cristiana, ningú no demana el pa per a si mateix: doneu-me
el pa d’avui, no, doneu-nos, ho demana per a tots, per a tots els pobres del
món. No hem d’oblidar això, hi falta la paraula «jo». Es prega amb el tu i
amb el nosaltres. És un bon ensenyament de Jesús, no ho oblideu.
Per què? Perquè no hi ha espai per a l’individualisme en el diàleg amb Déu.
No hi ha ostentació dels propis problemes com si nosaltres fóssim els únics
en el món que els tenim. No hi ha pregària adreçada a Déu que no sigui la
pregària d’una comunitat de
germans i germanes, el nosaltres: som la comunitat, som
germans i germanes, som un
poble que prega, «nosaltres».
Una vegada el capellà d’una
presó em va fer una pregunta:
«Digui’m, pare, quina és la paraula contrària al “jo”?» I jo,
ingenu, vaig dir: «Tu». «Això
és l’inici de la guerra. La paraula contrària a “jo” és “nosaltres”, on hi ha pau, tots
junts.» És una bona lliçó que
vaig rebre d’aquell sacerdot.
En la pregària, un cristià porta
totes les dificultats de la gent
que viu al seu costat: quan
s’acaba la tarda, explica a Déu
els dolors que has trobat en
aquell dia; posa davant seu totes les cares, amics i també
enemics; no els allunyis com si
fossin distraccions perilloses.
Si un no s’adona que al voltant
seu hi ha molta gent que pateix, si no es compadeix de les
llàgrimes dels pobres, si està
satisfet de tot, això vol dir que
el seu cor… com és? Marcit?
No, pitjor: és de pedra. En
aquest cas convé demanar al
Senyor que ens toqui amb el seu Esperit i entendreixi el nostre cor: «Entendreix, Senyor, el meu cor.» És una oració preciosa: «Senyor, entendreix el
meu cor, perquè pugui comprendre i fer-se càrrec de tots els problemes, tots
els dolors dels altres.» Crist no va passar insensible per les misèries del món:
cada vegada que veia una soledat, un dolor en el cos o en l’esperit, experimentava un sentit fort de compassió, com les entranyes d’una mare. Aquest

«sentir compassió» —no oblidem aquesta expressió tan cristiana: sentir compassió— és una de les paraules clau de l’Evangeli: és el que empeny el bon
samarità a acostar-se al ferit que troba al camí, en contrast amb els altres
que tenen el cor dur.
Ens podem preguntar: quan prego, m’obro al crit de tantes persones que són
properes i llunyanes? O potser penso en la pregària com una mena d’anestèsia, per estar més tranquil? Faig la pregunta i que cadascú es respongui.
En aquest cas seria víctima d’un terrible malentès. Per descomptat, la meva
pregària ja no seria una pregària cristiana. Perquè aquell «nosaltres», que
Jesús ens ha ensenyat, m’impedeix estar en pau tot sol, i em fa sentir responsable dels meus germans i germanes.
Hi ha homes que aparentment no busquen Déu, però Jesús ens fa pregar
també per ells, perquè Déu cerca per damunt de tot aquestes persones. Jesús
no ha vingut pels que estan bons, sinó pels malalts, pels pecadors (cf. Lc
5,31) —és a dir per tots, perquè qui es pensa que està sa, en realitat no ho
està. Si treballem per la justícia, no ens sentim millors que els altres: el Pare
fa que el seu sol surti sobre els bons i sobre els dolents (cf. Mt 5,45). El Pare
ens estima a tots! Aprenguem de Déu a ser bons per a tothom, al contrari de
nosaltres, que només volem ser bons per a alguns, per als que ens cauen bé.
Germans i germanes, sants i pecadors, siguem tots germans estimats pel
mateix Pare. I, al vespre de la vida, serem jutjats sobre l’amor. Sobre com
hem estimat. No un amor només sentimental, sinó compassiu i concret, segons la regla de l’Evangeli —no l’oblideu!—: «Tot allò que fèieu a un d’aquests
germans meus més petits, m’ho fèieu a mi» (Mt 25,40). Així ho diu el Senyor.
Gràcies.

