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El mes d’agost i la Mare de Déu de la Mercè
El 10 d’agost de 1218, en l’altar Major de la catedral de Barcelona es va
instituir l’orde de la Mercè. Aquest any farà 800 anys. L’altar que actualment
recorda aquest fet en la nostra catedral gòtica, a l’esquerra de la girola de l’ altar
major, es al mateix lloc a on es va realitzar la institució de la orde mercedària. El
gran protagonista fou Sant Pere Nolasc, el qual en aquella cerimònia fou investit
cavaller i fundador de l’orde de la Mercè en prometre els tres vots religiosos i el nou
vot de redempció de captius.
Tenint en compte la importància que la catedral de Barcelona
va tenir en l’origen de l’orde de la Mercè, els mercedaris van
incorporar al seu escut la creu de la catedral de Barcelona que fou
donada als nous mercedaris pel bisbe de Barcelona Berenguer II
de Palou i les quatre barres catalanes donades pel jove rei –tenia
uns 11 anys- Jaume I.
Sant Pere Nolasc i els seus frares eren molt devots de la
Mare de Déu, prenent-la com a patrona i guia. La seva
espiritualitat es fonamenta en Jesús l'alliberador de la humanitat i
en la Ssma. Verge, la Mare alliberadora i ideal de la persona lliure.
Els mercedaris volien ser cavallers de la Mare de Déu al servei de la seva obra
redemptora. Per això l'honren com a Mare de la Mercè o Verge Redemptora.
En el capítol general de 1272, després de la mort del fundador, els frares
oficialment prenen el nom de l'Ordre de Santa María de la Mercè, de la redempció
dels captius, però són mes coneguts com mercedaris.
El 25 de setembre de 1687 es proclama oficialment patrona de la ciutat. És a
més patrona dels captius (presos) i de molts països d’Amèrica.
Si la Mare de Déu és misericordiosa, també ho han de ser els seus fills. Això
significa que cal recorre a ella amb el desig que ens ajudi a assemblar-nos a Jesús
misericordiós. Estem cridats a descobrir en María un model de consagració a Déu i
de lliurament a servir als homes i dones que ho necessiten en el dia d'avui. Ella és
garantia d'alliberament: a ella acudeixen tots els oprimits, amb la certesa se ser
escoltats, i tots els redemptors que, solidaris, s'obstinen a fer present l'alliberament
de Jesús en el nostre temps sota la seva empara materna.

Mn. Josep Ramon Pérez,
Rector de la Parròquia 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...
També poden ser útils els materials de neteja i bolquers per nadons.
Podeu fer l’entrega a la sagristia en horaris de missa

Dimecres 1 d’agost
Sant Alfons Mª de Liguori, bisbe i doctor de
l’Església

Divendres 3 d’agost
Primer divendres de mes
Diumenge 5 d’agost
DIUMENGE XVIII DE DURANT L’ANY
Mare de Déu de les Neus
Misses a les 12h, 13h i 20h.
Dimecres 8 d’agots
Sant Domènec de Guzmán, prevere fundador
dels Dominicans (OP)
Dissabte 11 d’agost
Santa Clara d’Assis, fundadora de les Clarisses
(OSC) i patrona de la televisió
Missa de vigília a les 20h

Dijous 2 d’agost
La Mare de Déu dels Àngels
600 aniversari de l’aparició de la Mare de Déu de
la Mercè
Dissabte 4 d’agost
Sant Joan Mª Vianney (Rector d’Ars)
Missa de vigília a les 20h00
Dilluns 6 d’agost
La Transfiguració del Senyor
Sants Just i Pastor, màrtirs
Divendres 10 d’agost
Sant Llorenç diaca i màrtir

Diumenge 12 d’agost
DIUMENGE XIX DE DURANT L’ANY
Misses a les 12h, 13h, i 20h.

Dilluns 13 d’agost
Sants Màrtirs Claretians de Barbastre

Dimarts, 14 d’agost
Sant Maximilià Mª Kolbe, màrtir a Auschwitz
Missa de vigília a les 20h

Dimecres 15 d’agost
Assumpció de la Benaurada Verge Maria
Popularment la Mare de Déu d’Agost
Misses 12h, 13h, i 20h,

Djous 16 d’agost
Sant Roc
Advocat de les malalties infeccioses

Dissabte 18 d’agost
Santa Helena
Missa de Vigília 20h

Diumenge 19 d’agost
DIUMENGE XX DE DURANT L’ANY
Sant Lluis d’Anjou, bisbe de Tolosa

Dilluns 20 d’agost
Sant Bernat de Claravall
Doctor de l’Església

Dimarts 21 d’Agost
Sant Pius X, papa

Dimecres, 22 d’agost
Benaurada Verge Maria Reina

Dijous, 23 d’agost
Santa Rosa de Lima

Divendres, 24 d’agost
Sant Bartomeu, apòstol

Dissabte 25 d’agost
Sant Lluis, rei de França
Sant Josep de Calassanç,
Fundador de l’Escola Pia (SchP)
Missa de vigília a les 20h

Diumenge 26 d’agost
DIUMENGE XXI DE DURANT L’ANY
Mare de Déu de Czestochowa
Misses 12h, 13h i 20h

Dilluns 27 d’agost
Santa Mónica, mare de sant Agustí
I patrona de les dones casades

Dimarts, 28 d’agost
Sant Agustí, doctor de l’Església

Divendres, 31 d’agost
Sant Ramon Nonat, mercedari

AVANÇAMENT CALENDARI SETEMBRE
Dissabte, 1 de setembre
Mare de Déu de la Consolació
Misses de vigília a les 17h30 i
20h
Divendres, 7 setembre
Primer divendres de mes

Diumenge, 2 setembre
DIUMENGE XXII DE DURANT
L’ANY
Misses 9h, 12h, 13h, 19h, 20h,
i 21h
Dilluns, 10 setembre
19h00 Pastoral de la Salut (Sala
sant Joan Pau II)
21h00 Adoració i pregària (grup
de Joves i Hakuna)

Dimarts, 4 setembre
20h00 Catequesi batejos (Sala
Sant Joan Pau II)
Dijous, 13 setembre
Sant Joan Crisòstom, doctor de
l’Església
21h00 > Adoració i pregària a la
Cripta (Grup d’Adults)

Horaris de misses Agost
Mes d’Agost: Dies feiners, missa diària a les 20h00. Missa de vigília els dissabtes, i
també el dimarts 14, a les 20hores. Diumenges i el dia de la Assumpció de la Mare de
Déu (15 d’agost) misses a les 12h, 13h i 20h.
Mes de Setembre: A partir del 1 de setembre es reprèn l’horari normal de misses,

SALMS
No em rebutgis al temps de la vellesa

71 (70)
1 En tu, Senyor, m'emparo; que no en tingui un desengany. 2 Allibera'm i treu-me
del perill; tu que ets bo, escolta'm i salva'm, 3 sigues el meu castell inexpugnable
on sempre pugui acollir-me. Has decidit de salvar-me; per a mi ets penyal i plaça
forta. 4 Déu meu, treu-me de les mans de l'injust, de les grapes malvades del
dolent. 5 Tu ets la meva esperança, Senyor; he confiat en tu des de petit. 6 Tu em
tragueres de les entranyes de la mare; acabat de néixer em vaig emparar en tu. No
he parat mai de lloar-te! 7 Tothom em mirava com un prodigi: eres per a mi un
castell de refugi. 8 La meva boca no es cansava de lloar-te, de cantar la teva glòria
tot el dia.
9 No em rebutgis, doncs, al temps de la vellesa; ara que decau el meu vigor no
m'abandonis, 10 perquè els enemics, que m'espien per matar-me, diuen, parlant de
mi: 11 «Perseguiu-lo, Déu l'ha abandonat; agafeu-lo, que ningú no el defensa!»
12 Senyor, no t'allunyis de mi; Déu meu, cuita a defensar-me! 13 Que quedin
confosos i avergonyits els qui demanen per a mi pena de mort; que ploguin les
befes i els escarnis sobre els qui volen fer-me mal! 14 El que és jo, mantindré
sempre l'esperança i et lloaré més i més. 15 D'un cap a l'altre del dia, els meus
llavis anunciaran la teva bondat. T'has mostrat salvador tantes vegades: qui les
podria comptar!
16 Vindré a explicar, Senyor Déu meu, els teus prodigis, recordaré que és única la
teva bondat. 17 M'instrueixes, Déu meu, des de petit, i encara avui proclamo les
teves meravelles. 18 I ara que sóc vell, amb cabells blancs, no m'abandonis, Déu
meu, fins que proclami el teu poder a aquesta generació, la teva força a tots els qui
vindran. 19 La teva bondat, Déu meu, arriba fins al cel; les coses que has fet són
grans: Déu meu, qui és com tu? 20 Tu m'has fet veure perills, que han estat molts i
molt greus; salva'm encara la vida, torna'm a treure de la tomba profunda, 21 fes
que recobri el meu bon nom, torna a consolar-me. 22 Lloaré amb la cítara, Déu
meu, la teva lleialtat; et cantaré al so de l'arpa, Sant d'Israel! 23 Enmig dels cants
t'aclamaran els meus llavis, perquè tu has rescatat la meva vida. 24 D'un cap a
l'altre del dia parlaré de la teva bondat, perquè han quedat confosos i avergonyits
els qui volien fer-me mal.
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HORARIS DE MISSES I SERVEIS MES D’AGOST
De dilluns a divendres:

Dies Feiners
Diumenges i Festius

20h00 alternat català/castellà

Dissabtes i dimarts 14 d’agost
misses de vigília / 20h00 català

12h00 castellà, 13h00 català, 20h00 català / castellà

CONFESSIONS
BAPTISMES
¼ hora abans de les misses
Dies i hores convingudes.
SALUS: Servei urgent per malalts i moribunds Tfn.: 932.020.696
Despatx Parroquial: No hi ha despatx parroquial en el mes d’agost
Pastoral de la Salut: Atenció als ancians i malalts de la Parròquia
Dimarts, dimecres, dijous i divendres.
Assistenta Social: No hi ha assistenta social en el mes d’agost
Sr. Rector, a hores convingudes. Tel 932 00 29 16

