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Santa Eulalia
La festa més estimada a la ciutat de Barcelona durant el mes de febrer es
la festa de Santa Eulàlia. El seu sepulcre es venerat a la nostra Catedral i són
molts els barcelonins que venen a mostrar la seva devoció i agraïment a la que
és copatrona de la ciutat (juntament amb la Mare de Déu de la Mercè).
Del seu martiri sabem que va ser durant la persecució dels cristians, en
temps de l’emperador Dioclecià, l’ any 304. El més antic historiador de la
santa és el poeta Prudenci, en el seu Perisfanon, himne III, a on deixa clara
constància de les característiques del seu martiri.
En aquella època, el cristianisme començava a créixer en aquestes
terres, per això van enviar al nostre país el jutge Daciá, el més cruel i
sanguinari de tots els jutges, perquè hi ofegués la religió cristiana.
La nova alarmant es va escampar de seguida per tota la contrada
barcelonina: un jutge pervers, com mai no se n'havia vist d'altre, sembrava el
terror entre els cristians de la ciutat. Santa Eulalia es va assabentat i va
decidir protestar per aquesta persecució.
Sense parlar-ne gens als pares, una matinada, mentre tothom dormia,
Santa Eulalia va sortir de casa i s’encaminà a peu cap a Barcelona. El bon
propòsit que duia dins el cor li va donat prou forces per recórrer una distancia
considerable, que exigia un gran esforç a una noia delicada com ella, tenia
tretze anys.
La seva valent defensa del cristianisme davant el jutge li va costar sofrir
diferents turments (és flagel·lada, crucificada l’arranquen la pel i la cremen),
finalment va expirar. En un principi va ser enterrada a l’església de Santa
Maria de les Arenes, que va ser derruïda pel foc. El bisbe Frodoí, després de
la invasió sarraïna, descobrí el seu sepulcre i trasllada les seves relíquies a la
nostra Seu. Aquesta Santa, verge i màrtir, te un culte constants a Barcelona
des de temps mol antics.
A la litúrgia de les vespres de la seva festa, es diu “La soca de la nostra
Església ha tret un rebrot: Eulàlia, formosa per la santedat del baptisme, més
excel·lent encara per la sang del seu martiri”.

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
DIMARTS 5 DE FEBRER A LES 20h30 a la sala SANT JOAN PAU II

CONSELL PARROQUIAL
Revisió de les activitats del curs, preparació de la Quaresma, Setmana Santa i
Pasqua, altres activitats, obres i informació general sobre la marxa de la
parròquia.
DIUMENGE 10 DE FEBRER DE 2019

COL·LECTA A FAVOR DE MANS UNIDES
Tots som convidats a col·laborar amb aquest organisme de l’Església, inspirat en la
caritat de Crist i que lluita contra la pobresa i la fam al món.
Siguem generosos amb aquells que més ho necessiten

27ª JORNADA MUNDIAL DEL MALALT
Sant Joan Pau II va instituir la Jornada Mundial del Malalt, amb l’objectiu de
sensibilitzar sobre la necessitat d’assegurar la millor assistència possible als malalts;
ajudar el malalt a valorar i assumir el sofriment; fer que les diòcesis, les comunitats
cristianes i les famílies religioses es comprometin en la pastoral sanitària

RECÉS EMAÚS PER DONES
De divendres 22 fins a diumenge 24 de febrer
Inscripcions a la pàgina web de la parròquia: www.santaagnes.com

AGENDA FEBERER 2019

Divendres, 1 de febrer
Primer divendres de mes
Diumenge, 3 de febrer
Diumenge 4 del temps ordinari
Misses com tots els diumenges
Dimarts. 5 de gener
Santa Àgueda, verge i màrtir
20h30 > Consell Parroquial
Dissabte, 9 de febrer
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 11 de febrer
La Mare de Déu de Lourdes
Jornada Mundial del Malalt
21h> Pregària i adoració joves
Dimecres. 13 de febrer
17h30 > Vida Creixent (Sala sant
Joan Pau II)
Dissabte, 16 de febrer
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 18 de febrer
Santa Bernadeta Soubirous
(vident de Lourdes)
21h> Pregària i adoració joves
Dissabte, 23 de febrer
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 25 de febrer
21h> Pregària i adoració joves

Dissabte, 2 de febrer
La Presentació del Senyor
“La Candelera”
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 4 de febrer
21h> Pregària i adoració joves
Dijous, 7 de febrer
21h> Pregària i adoració adults
Diumenge, 10 de febrer
Diumenge 5 del temps ordinari
Col·lecta “MANS UNIDES”
Misses com tots els diumenges
Dimarts. 12 de febrer
Santa Eulàlia, Verge i màrtir
Patrona de la ciutat de Barcelona
I Cotitular de la Catedral
Dijous, 14 de febrer
21h> Pregària i adoració adults
Diumenge, 17 de febrer
Diumenge 6 del temps ordinari
Misses com tots els diumenges
Dijous, 21de febrer
21h> Pregària i adoració adults
Diumenge, 24 de febrer
Diumenge 7 de durant l’any
Misses com tots els diumenges
Dijous, 28 de febrer
“Dijous Gras”
21h00 Pregària i adoració adults

SALMS
Que pugi a Déu el meu clam
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2 Que pugi a Déu el meu clam, que pugi a Déu i que ell m'escolti. 3 Et cerco,
Senyor, en dies de perill, i a les nits no em canso d'alçar les mans a tu, però la
meva ànima no troba consol. 4 Quan recordo el que Déu havia fet, sospiro, em
sento defallir sempre que hi penso; 5 no arribo a aclucar els ulls, i em torbo
tant, que ni goso parlar.
6 Penso en les èpoques llunyanes, recordo els temps antics; 7 de nit rumio
dintre meu i em pregunto a mi mateix: 8 «¿És que el Senyor ens ha abandonat
per sempre, ja no ens serà propici mai més? 9 ¿Ha deixat per sempre
d'estimar-nos, s'ha desdit de les seves promeses? 10 ¿És que Déu s'ha oblidat
de compadir, i la indignació li endureix el cor?»
11 I exclamo: «És per això que sofreixo: la mà de l'Altíssim ja no actua com
abans!» 12 Recordo de nou les teves gestes, Senyor, tots aquells fets
meravellosos; 13 repasso dintre meu les teves obres i penso en les teves
proeses.
14 Déu meu, era sant el teu obrar; quin déu era gran com ho era el nostre?
15 Tu, el Déu dels prodigis, revelaves als pobles el teu poder. 16 Amb el teu
braç vas rescatar el teu poble, la fillada de Jacob i de Josep.
17 En veure't, Déu nostre, les ones, en veure't, les ones s'arremolinaren,
s'esvalotaren les aigües abismals; 18 els núvols es desferen en aiguats, van
roncar les nuvolades, brunzien les teves fletxes. 19 Amb el retruny del teu tro,
els llamps il·luminaven l'univers, la terra tremolava i trontollava. 20 Pel mig de
la mar et vas obrir camí, i l'oceà es convertí en lloc de pas de les teves
petjades invisibles. 21 Vas conduir com un ramat el teu poble sota el guiatge de
Moisès i d'Aaron.
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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) CASTELLÀ / (3) BILINGÜE / (4) DIES ALTERNS

Catequesi del Papa Francesc sobre la Santa Missa

La Santa Missa

2. La Missa és oració

Continuem amb les catequesis sobre la santa missa. Per
comprendre la bellesa de la celebració eucarística desitjo
començar amb un aspecte molt senzill: la missa és oració, és
més, és l'oració per excel·lència, la més alta, la més sublim, i el
mateix temps la més «concreta». De fet és la trobada d'amor
amb Déu mitjançant la seva Paraula i el Cos i la Sang de Jesús. És
una trobada amb el Senyor.
Però primer hem de respondre a una pregunta. Què és
realment la pregària? Aquesta és sobretot diàleg, relació personal
amb Déu. I l'home ha estat creat com a ésser en relació personal
amb Déu que troba la seva plena realització només en la trobada
amb el seu creador. El camí de la vida és cap a la trobada
definitiva amb Déu. El llibre del Gènesi afirma que l'home ha estat
creat a imatge i semblança de Déu, el qual és Pare i Fill i Esperit
Sant, una relació perfecta d'amor que és unitat. D'això podem
comprendre que tots nosaltres hem estat creats per entrar en una
relació perfecta d'amor, en un continu donar-nos i rebre'ns per
poder trobar així la plenitud del nostre ésser.

Quan Moisès, davant l'esbarzer ardent, rep la crida de Déu, li
pregunta quin és el seu nom. Què respon Déu? «Jo sóc el que
sóc»1 . Aquesta expressió, en el seu sentit original, expressa
presència i favor, i de fet a continuació Déu afegeix: «Jahvé, el
Déu dels vostres pares, el Déu d'Abraham, d'Isaac i de
Jacob»2. Així també Crist, quan crida els seus deixebles, els crida
perquè estiguin amb Ell. Aquesta per tant és la gràcia més gran:
poder experimentar que la missa, l'eucaristia, és el moment
privilegiat d'estar amb Jesús, i, a través de ell, amb Déu i amb els
germans.
Resar, com tot veritable diàleg, és també saber romandre en
silenci -en els diàlegs hi ha moments de silenci-, en silenci al
costat de Jesús. I quan nosaltres anem a missa, potser arribem
cinc minuts abans i comencem a parlar amb aquell que està al
nostre costat. Però no és el moment de parlar: és el moment del
silenci per preparar al diàleg. És el moment de recollir-se en el cor
per preparar la trobada amb Jesús. El silenci és molt
important! Recordeu el que vaig dir el primer dia: no anem a un
espectacle, anem a la trobada amb el Senyor i el silenci ens
prepara i ens acompanya. Estigueu en silenci al costat de Jesús. I
del misteriós silenci de Déu brolla la seva Paraula que ressona en
el nostre cor. Jesús mateix ens ensenya com és realment possible
«estar» amb el Pare i ens ho demostra amb la seva pregària. Els
Evangelis ens mostren a Jesús que es retira en llocs apartats a
resar; els deixebles, veient aquesta íntima relació amb el Pare,
senten el desig de poder participar, i li pregunten: «Senyor,
ensenya'ns a pregar»3. Jesús respon que la primera cosa
necessària per resar és saber dir «Pare». Estiguem atents: si jo
no sóc capaç de dir «Pare» a Déu, no sóc capaç de resar. Hem
d'aprendre a dir «Pare», és a dir posar-se en la presència amb
confiança filial. Però per poder aprendre, cal reconèixer
humilment que necessitem ser instruïts, i dir amb senzillesa:
Senyor, ensenyeu-me a resar.
1
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Aquest és el primer punt: ser humils, reconèixer-se fill,
descansar en el Pare, fiar-se d'Ell. Per entrar al Regne del cel és
necessari fer-se petits com nens. En el sentit que els nens saben
fiar-se, saben que algú es preocuparà per ells, del que menjaran,
del que es posaran, etc.4 Aquesta és la primera actitud: confiança
i confidència, com el nen cap als pares; saber que Déu es recorda
de tu, té cura de tu, de tu, de mi, de tots.
La segona predisposició, també pròpia dels nens, és deixarse sorprendre. El nen fa sempre milers de preguntes perquè
desitja descobrir el món; i es meravella fins i tot de coses petites
perquè tot és nou per a ell. Per entrar al Regne del cel és
necessari deixar-se meravellar. En la nostra relació amb el
Senyor, en la pregària ¿Ens deixem meravellar o pensem que
l'oració és parlar a Déu com fan els lloros? No, és fiar-se i obrir el
cor per deixar-se meravellar. Ens deixem sorprendre per Déu que
és sempre el Déu de les sorpreses? Perquè la trobada amb el
Senyor és sempre una trobada viva, no és una trobada de
museu. És una trobada viva i nosaltres anem a la missa no a un
museu. Anem a una trobada viva amb el Senyor.
En l'Evangeli es parla d'un cert Nicodem5, un home ancià,
una autoritat a Israel, que va on Jesús per poder-lo conèixer; i el
Senyor ens parla de la necessitat de «renéixer de dalt»6. Però què
vol dir? Es pot «renéixer»? Tornar a tenir el gust, l'alegria, la
meravella de la vida, és possible, també davant de tantes
tragèdies? Aquesta és una pregunta fonamental de la nostra fe i
aquest és el desig de tot veritable creient: el desig de renéixer,
l'alegria de recomençar. Nosaltres tenim aquest desig? Cada un
de nosaltres vol renéixer sempre per trobar el Senyor? Teniu
aquest desig vosaltres? De fet es pot perdre fàcilment perquè, a
causa de tantes activitat, de tants projectes que realitzar, al final
ens queda poc temps i perdem de vista el que és fonamental: la
nostra vida del cor, la nostra vida espiritual,
4
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En veritat, el Senyor ens sorprèn mostrant-nos que Ell ens
estima també en les nostres debilitats. «Jesucrist [...] és víctima
que expia els nostres pecats, no només pels nostres, sinó també
pels de tot el món7. Aquest do, font de veritable consolació -però
el Senyor ens perdona sempre- això, és una veritable consolació,
és un do que se'ns ha donat a través de l'Eucaristia, aquest
banquet nupcial en el qual l'Espòs troba la nostra fragilitat. Puc
dir que quan faig la comunió en la missa, el Senyor troba la meva
fragilitat? Sí! Podem dir-ho perquè això és veritat! El Senyor troba
la nostra fragilitat per portar-nos de nou a la nostra primera
trucada: aquesta de ser imatge i semblança de Déu. Aquest és
l'ambient de l'eucaristia, això és l'oració.

Papa Francesc, audiència general del 15 de novembre de 2017
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