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ADVIENTO
El tiempo de Adviento tiene una duración de cuatro semanas. Este año 2020,
comienza el domingo 29 de noviembre, y se prolonga hasta el 20 de
diciembre. Podemos distinguir dos periodos. En el primero de ellos, aparece
con mayor relieve el aspecto escatológico y se nos orienta hacia la espera de
la venida gloriosa de Cristo.
En el segundo periodo se orienta más directamente a la preparación de la
Navidad. Se nos invita a vivir con más alegría, porque estamos cerca del
cumplimiento de lo que Dios había prometido. Los evangelios de estos días
nos preparan ya directamente para el nacimiento de Jesús.
En orden a hacer sensible esta doble preparación de espera, la liturgia
suprime durante el Adviento una serie de elementos festivos: ya no rezamos
el Gloria, las vestiduras son de color morado, el decorado de la Iglesia es más
sobrio, etc. Todo esto es una manera de expresar tangiblemente que,
mientras dura nuestro peregrinar, nos falta algo para que nuestro gozo sea
completo. Y es que quien espera es porque le falta algo. Cuando el Señor se
haga presente en medio de su pueblo, habrá llegado la Iglesia a su fiesta
completa, significada por solemnidad de la fiesta de la Navidad.
Tenemos cuatro semanas en las que Domingo a Domingo nos vamos
preparando para la venida del Señor. La cuarta semana ya nos habla de la
llegada del Hijo de Dios al mundo. María es figura, central, y su espera es
modelo estímulo de nuestra espera.
Los temas más importantes: La vigilancia en espera de la venida del Señor.
Como resultado deberemos buscar el perdón de quienes hemos ofendido y
darlo a quienes nos hayan ofendido para comenzar el Adviento viviendo en
un ambiente de armonía y amor familiar.
La conversión, nota predominante de la predicación de Juan Bautista. la
Iglesia nos invita a acudir al Sacramento de la Reconciliación (Confesión)
que nos devuelve la amistad con Dios que habíamos perdido por el pecado.
El testimonio, que María, la Madre del Señor, vive, sirviendo y ayudando al
prójimo. Seria un buen momento para fomentar la devoción a María, rezando
el Rosario en familia.

El anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José y a María. Ahora nos queda
solamente esperar la gran fiesta. Como familia debemos vivir la armonía, la
fraternidad y la alegría que esta cercana celebración representa. Todos los
preparativos para la fiesta debieran vivirse en este ambiente, con el firme
propósito de aceptar a Jesús en los corazones, las familias y las comunidades.

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00
NORMES DE SEGURETAT – COVID19
- Mascareta i desinfecció de mans obligatòries.
- Respectar la distancia entre persones
- Suprimir qualsevol contacte físic entre els fidels, especialment en el moment de
la Pau i al anar a combregar.
- Al anar a combregar fer-ho de forma ordenada i respectant la separació de
seguretat recomanada.
- La comunió serà dipositada directament a la mà del fidel.
- A la sortida, fer-ho en ordre i evitar rotllanes i grups en l’interior del temple,
l’atri o al carrer en la zona d’influència del temple.

DONATIUS PER ALTRES MITJANS
També podeu realitzar els vostres donatius dominicals, o extraordinaris, a traves del
codi BIZUM 00027, o bé directament amb la vostra tarja (crèdit o dèbit) al terminal
TPV disponible al temple (al costat de les escales de la capella del Santíssim).
CURS BÍBLIC VIRTUAL

Tots els dimarts a les 22 hores, i pel canal de Youtube: Padre Beto Sols, podrem
seguir un curs bíblic, que ens proposa el nostre vicari, per tal de que el
coneixement de la “Paraula” ens ajudi a millorar la nostra Fe. Podeu connectar-vos
a: https://www.youtube.com/watch?v=WviOIVgd1Ww

HORARIS ESPECIALS DE NADAL I CAP D’ANY

A l’espera de la normativa civil aplicable per les festes de
Nadal i Cap d’any, publicarem l’horari especial de misses de
tant aviat sigui possible. Estigueu pendents de la cartellera.
També podreu consultar-los a www.santaagnes.com

AGENDA DESEMBRE 2020

Dijous, 3 de desembre
Sant Francesc Xavier,
patró de les missions
Dissabte, 5 de desembre
Misses de vigília: 17h30(2);19h(1) i 20h(1)
Dilluns, 7 de desembre
Misses de vigília: 17h30(2);19h(1) i 20h(1)
Dijous, 10 de desembre
Mare de Déu de Loreto
Patrona de l’aviació
Diumenge, 13 de desembre
3r diumenge d’advent
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
18h(4); 19h(1) i 20h(2)
Santa Llúcia
Dijous, 17 de desembre
Sant Llàtzer
Diumenge, 21 de desembre
4rt diumenge d’advent
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
18h(4); 19h(1) i 20h(2)
Dijous, 25 de desembre
Nativitat de Ntre. Senyor
“NADAL”
Veure horaris especials per les misses
Dissabte, 27 de desembre
Misses de vigília: 17h30(2);19h(1) i 20h(1)
Dimecres, 31 de desembre
Misses de vigília: Veure horaris especials
per les misses de vigília

Divendres, 4 de desembre
Primer divendres de mes
Diumenge, 6 de desembre
2n diumenge d’advent
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
18h(4); 19h(1) i 20h(2)
Dimarts, 8 de desembre
La Immaculada Concepció
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
18h(4); 19h(1) i 20h(2)
Dissabte, 12 de desembre
Nostra Sra. De Guadalupe
Misses de vigília: 17h30(2);19h(1) i 20h(1)
Dilluns, 14 de desembre
Sant Joan de la Creu
Dissabte, 20 de desembre
Misses de vigília: 17h30(2);19h(1) i 20h(1)
Dimecres, 24 de desembre
Misses de vigília: Veure horaris especials
per les misses de vigília i la missa del
“Gall”
Divendres, 26 de desembre
Sant Esteve
Misses com els dies feiners
Diumenge, 28 de desembre
Festa de la Sagrada Família
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
18h(4); 19h(1) i 20h(2)
A l’espera de la normativa civil aplicable
publicarem l’horari especial de misses de
Nadal i Cap d’Any tant aviat sigui
possible. Esteu pendents de la cartellera

Catequesi sobre el parenostre
9. Vingui a nosaltres el vostre regne

1);2)

Quan resem el «Parenostre», la segona invocació amb la qual ens dirigim
a Déu és «vingui a nosaltres el vostre Regne» ( Mateu 6, 10). Després de resar
perquè el seu nom sigui santificat, el creient expressa el desig que s'afanyi la
vinguda del seu Regne. Aquest desig va brollar, per així dir-ho, des del cor
mateix de Crist, que va començar la seva predicació a Galilea proclamant: «El
temps s'ha complert i el Regne de Déu és a prop; convertiu-vos i creieu en la
Bona Nova »( Marc 1, 15). Aquestes paraules no són en absolut una amenaça,
a canvi, són un anunci feliç, un missatge d'alegria. Jesús no vol empènyer la
gent a que es converteixi sembrant el temor al judici imminent de Déu o el
sentiment de culpa pel mal comès. Jesús no fa proselitisme: simplement
anuncia. A canvi, el que Ell porta és la bona nova de la salvació, ia partir d'ella
crida a convertir-se. Tots estan convidats a creure en l' «evangeli»: el domini
de Déu s'ha apropat als seus fills. Això és l'Evangeli: el domini de Déu s'ha
apropat als seus fills. I Jesús anuncia aquesta meravella, aquesta gràcia: Déu,
el Pare, ens estima, és a prop nostre i ens ensenya a caminar pel camí de la
santedat.
Els signes de la vinguda d'aquest Regne són múltiples, i tots són
positius. Jesús comença el seu ministeri cuidant els malalts, tant en el cos
com en l'esperit, d'aquells que vivien una exclusió social -per exemple, els
leprosos-, dels pecadors mirats amb menyspreu per tots, també pels que eren
més pecadors que ells, però es feien passar per justos. I Jesús com els
crida? «Hipòcrites». El mateix Jesús indica aquests signes, els signes del
Regne de Déu: «Els cecs hi veuen, els coixos caminen, els leprosos queden
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Papa Francesc, audiència general del 6 de març de 2019
Document de la Conferència Episcopal Tarraconense

nets, els sords hi senten, els morts ressusciten, i s'anuncia als pobres la Bona
Nova» ( Mateu 11, 5).
«Vingui a nosaltres el vostre Regne!», Repeteix amb insistència el cristià
quan resa el «Pare nostre». Jesús ha vingut. Però el món encara està marcat
pel pecat, poblat per tanta gent que pateix, per persones que no es
reconcilien i no perdonen, per guerres i per tantes formes
d'explotació; pensem en la tracta de nens, per exemple. Tots aquests fets són
una prova de que la victòria de Crist encara no actuat completament: molts
homes i dones encara viuen amb el cor tancat. És sobretot en aquestes
situacions que la segona invocació del «Pare Nostre» brolla dels llavis del
cristià: «Vingui a nosaltres el vostre Regne!». Que és com dir: «Pare, et
necessitem !, Jesús et necessitem! Necessitem que a tot arreu i per sempre
siguis Senyor entre nosaltres! ». «Vingui el vostre Regne, vine enmig nostre».
De vegades ens preguntem: per què aquest Regne s'instaura tan
lentament? Jesús estima parlar de la seva victòria amb el llenguatge de les
paràboles. Per exemple, diu que el Regne de Déu s'assembla a un camp on
el blat bo i el jull creixen junts: el pitjor error seria voler intervenir
immediatament extirpant de el món el que ens sembla males herbes. Déu no
és com nosaltres, Déu té paciència. El Regne de Déu no s'instaura en el món
amb la violència: el seu estil de propagació és la mansuetud (cf. Mateu 13,
24-30).
El Regne de Déu és certament una
gran força, la més gran que existeix, però
no d'acord amb els criteris del món. Per
això mai sembla tenir majoria absoluta. És
com el llevat que es pasta a la farina:
aparentment
desapareix,
però
és
precisament la que fermenta la massa
(cf. Mateu 13, 33). O és com un gra de
mostassa, tan petit, gairebé invisible, però
conté la força explosiva de la natura, i una
vegada que creix, es converteix en el més
gran de tots els arbres de jardí
(cf. Mateu 13, 31- 32).En aquest «destí»
del Regne de Déu podem intuir la trama
de la vida de Jesús: ell també era un signe
feble per als seus contemporanis, un esdeveniment gairebé desconegut per
als historiadors oficials de l'època. El mateix es va definir com un «gra de blat»

que mor a la terra, però només d'aquesta manera pot donar «molt de fruit»
(cf. Joan 12, 24). El símbol de la llavor és eloqüent: un dia el pagès la
enfonsa a la terra (un gest que sembla un enterrament), i després, «dorm, de
nit o de dia, la llavor germina i creix, sense que ell mateix sàpiga com
»( Marc 4, 27). Una llavor que brolla és més obra de Déu que de l'home que
l'ha sembrat (cf. Marc 4, 27). Déu sempre ens precedeix, Déu sempre ens
sorprèn. Gràcies a ell després de la nit de Divendres Sant, hi ha una alba de
Resurrecció capaç d'il·luminar d'esperança a tot el món.
«Vingui a nosaltres el vostre Regne!». Sembrem aquesta paraula enmig
dels nostres pecats i fracassos. Regalem-la a les persones que estan
derrotades i doblegades per la vida, als quals han assaborit més odi que
amor, als que han viscut dies inútils sense haver entès mai per què. Regalemla als que han lluitat per la justícia, a tots els màrtirs de la història, als quals
han arribat a la conclusió que han lluitat per res i que el mal domina aquest
món. Escoltarem llavors la pregària del «Pare Nostre» respondre. Repetirà per
enèsima vegada aquestes paraules d'esperança, les mateixes que l'Esperit ha
posat com a segell de totes les Sagrades Escriptures: "Sí, vinc aviat!": Aquesta
és la resposta de el Senyor. "Vinc aviat". Amén. I l'Església de el Senyor
respon: "Veniu, Senyor Jesús" (cf. Apocalipsi 22, 20). "Vingui el vostre
Regne" és com dir "Veniu, Senyor Jesús". I Jesús diu: "Vinc aviat". I Jesús ve,
a la seva manera, però tots els dies. Tinguem confiança en això. I quan resem
el «Pare Nostre» diguem sempre: «vingui a nosaltres el vostre Regne», per
sentir al cor: "Sí, sí, vinc, i vinc aviat". Gràcies!

SALMS
Senyor, cantaré tota la vida els teus favors (1)

89 (88)
1

Cant. D'Etan, l'ezrahita.

Senyor, cantaré tota la vida els teus favors, d'una generació a l'altra anunciaré la teva
fidelitat.
3 N'estic cert, el teu favor és indestructible, mantens la fidelitat en el cel.
4 «He fet aliança amb el meu elegit, jurant a David, el meu servent:
5 T'he creat per sempre una dinastia, mantindré per tots els segles el teu tron.»
6 El cel celebra els teus prodigis, Senyor, l'assemblea dels àngels canta la teva fidelitat.
7 Qui és comparable al Senyor dalt dels núvols? Qui és com el Senyor entre els fills de
Déu?
8 Déu és temible en el consell dels àngels, és majestuós sobre tots els qui l'envolten.
9 Qui és com tu, Senyor, Déu de l'univers? Senyor poderós, al teu voltant tot és fidelitat.
10 Domines l'arrogància de la mar, amanseixes les onades quan s'encrespen.
2

Vas esbocinar el cadàver de Rahab, el teu braç potent va dispersar els enemics.
12 Són teus el cel i la terra; has format el món i tot el que s'hi mou.
13 Has creat el nord i el migdia; el Tabor i l'Hermon aclamen el teu nom.
14 El teu braç és fort i potent, la teva mà, poderosa i sublim.
15 El dret i la justícia sostenen el teu tron, la lleialtat i l'amor et precedeixen.
16 Senyor, feliç el poble que t'aclama: caminarà a la llum de la teva mirada, 17 celebrarà
el teu nom tot el dia, es gloriarà de la teva bondat.
18 De tu ve la glòria del nostre poder; perquè ens estimes, podem alçar el front.
19 El nostre rei és del Sant d'Israel,és del Senyor l'escut que ens protegeix.
20 Un dia, en una visió, vas parlar als teus fidels:«He posat un noi per damunt d'un
guerrer, he enaltit un jove del poble.
21 M'he fixat en David, el meu servent, i l'he ungit amb l'oli sant: 22 la meva mà el sostindrà
per sempre, el meu braç el farà invencible.
23 »No l'agafarà de sorpresa l'enemic ni el venceran els injustos; 24 davant d'ell desfaré
els adversaris, derrotaré els qui l'odien.
25 »El meu amor serà amb ell fidelment, en el meu nom aixecarà el seu front; 26 estendré
el seu poder al fons dels mars, a les aigües abismals el seu domini.
27 »Ell em dirà: "Ets el meu pare, el meu Déu i la roca que em salva." 28 I jo el faré
primogènit meu, l'altíssim entre els reis de la terra. 29 Mantindré per sempre el meu amor,
la meva aliança amb ell serà perpètua. 30 Establiré per sempre la seva dinastia, el seu
tron durarà com el cel.
31 »Si els seus fills s'apartaven de la llei i no seguien els meus decrets, 32 si violaven els
meus preceptes i no guardaven els meus manaments, 33 els demanaré comptes de les
seves culpes, castigaré amb flagells els seus pecats; 34 però persistiré en el meu amor,
no em desdiré de la meva fidelitat; 35 mantindré fermes les promeses, no trencaré la
meva aliança.
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HORARIS DE SERVEIS
CONFESSIONS:
Dies feiners de 19h15 a 20h45
Festius ¼ d’hora abans de les misses

BAPTISMES:
Dies i hores convingudes.

SALUS: Servei urgent per malalts i moribunds Tfn.: 932.020.696
Pastoral de la Salut: Atenció
Despatx Parroquial: Dimarts i
als ancians i malalts de la
Dijous de 18 a 20 hores
(Excepte vigílies de festa)
Parròquia
Sr. Rector :
Assistent 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

Ajuda’ns en les nostres tasques pastorals i al manteniment
del temple.
Fes-te’n soci col·laborador
Els donatius a l’Església son deduïbles en la vostra declaració de renda, d’acord amb
els límits establerts per la Llei.
Nom
Cognoms
Adreça
Població
DNI/NIF
Telèfon
Correu electrònic

Codi Postal
Mòbil

Desitjo col·laborar amb la Parròquia de Santa Agnès de Barcelona amb la quantitat de
€

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Un sol cop

Marqueu (x) l’opció desitjada. Podeu dipositar les butlletes a les bústies del temple, la sagristia o el despatx
parroquial

DOMICILIACIÓ BANCARIA:
Banc o Caixa

Codi compte:
/

/

/

/

/

Signatura

La PARRÒQUIA DE SANTA AGNÈS manifesta que la informació que ens lliureu i la que es generi mentre hi
mantingueu relació s’incorporarà a la Base de Dades General d’administració de la Parròquia a fi de mantenirvos informat i de complir les obligacions que assolim.
Els destinataris de la informació son les persones que col·laboren amb la Parròquia. La Parròquia no cedeix
dades. Només les cedirà quan ho demani una autoritat o quan l’afectat ho consenti
A la Parròquia hi ha espais de difusió pública d’informació – Web, blocs, revista, butlletins, cartells informatius i
altres publicacions – on es poden publicar imatges, so, treball o dades de les persones que col·laboren en les
activitats parroquials
El responsable de la Base de Dades es la Parròquia de Santa Agnès. Quan vulgueu, podeu exercir els
drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació i demanar qualsevol aclariment, dirigint un escrit a Parròquia
de Santa Agnès, carrer Sant Elies 23, 0806-BARCELONA o be, ho podeu fer per correu electrònic dirigint-lo a
despatx@santaagnes.com o be, podeu trucar al núm.

