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Santa Agnès
Des d’un començament el culte a Sta. Agnès, una jove verge i
màrtir, va ser molt popular entre els cristians, especialment a Roma, des
dels anys posteriors a la seva mort. Encara que la historia de la seva vida
i del seu martiri es basa en diverses
fonts incertes i contradictòries.
De entre elles podem ressaltar
diferents aspectes de la seva persona
que tenen credibilitat:
l'origen del nom: Agnese
deriva del grec (agnox) i significa
sagrada, pura, casta;
La condició social: era un nom
usat per les famílies dels lliberts, en el
qual havien de trobar-se els seus
pares;
El martiri, com a resultat de la
voluntat tenaç per donar testimoni de
la seva fe cristiana;
La mort, que va ocórrer als 12 o 13 anys;
El dia del martiri: 21 de gener.
El lloc d'enterrament: a Via Nomentana, en el lloc de l'actual
basílica dedicada a ella.
També podem suposar que el martiri va tenir lloc durant les
persecucions de les quals van ser víctimes els cristians: sobre totes les
que va portat a terme l’Emperador Dioclecià entre 303 i 305 dC.
La festa de Santa Agnès és per tots nosaltres un motiu de
demanar la valentia i fortalesa que la Santa ens comunica amb el seu
exemple i patrocini. Des de el Cel ella ens encomana a tots nosaltres i
intercedeix al Senyor per les nostres famílies i per totes les activitats de
la parròquia: els nens, els joves, els malalts, els diferents grups i
catequesis d’adults....
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

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

La setmana d’oració per la unitat dels cristians, que ha
complert més de cent anys des de la seva primera
celebració l’any 1908, convida a tots els cristians a pregar
junts, conèixer-nos millor i apropar-nos tots a Crist per què
ens concedeixi la unitat que Ell va demanar ardentment al
Cenacle.

Festivitat de santa Agnès

El dilluns 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 2019
Dimarts, 1 de gener
Dijous, 3 de gener
SANTA MARIA, MARE DE DÉU
El sant nom de Jesús
Misses a les 12h, 13h, 20h i 21h
21h> Pregària i adoració adults
Divendres 4 de gener
Dissabte, 5 de gener
Primer divendres de mes
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Diumenge, 6 de gener
Dilluns. 7 de gener
Epifania del Senyor
Sant Ramon de Penyafort
“Diada de Reis”
21h> Pregària i adoració joves
Misses com tots els diumenges de l’any
Dijous, 10 de gener
Dimecres, 9 de gener
17h30 > “Vida Creixent”
21h> Pregària i adoració adults
Dissabte, 12 de gener
Diumenge, 13 de gener
EL BATEIG DEL SENYOR
(2)
(1)
Misses de vigília a les 17h30 i 20h00
Misses com tots els diumenges de l’any
Dilluns. 14 de gener
Dimecres, 16 de gener
21h> Pregària i adoració joves
Sant Marcel I, papa
Dijous, 17 de gener
Divendres, 18 de gener
Sant Antoni Abat
Comença la setmana de pregària per la
19h00 Benedicció de mascotes
unitat dels cristians
21h00 Pregària i adoració adults
Diumenge, 20 de gener
Dissabte, 19 de gener
Diumenge 2 de durant l’any
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Misses com tots els diumenges de l’any
Dilluns, 21 de gener
Dijous, 24 de gener
Santa Agnès, verge i martir
Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor
Commemoració a totes les misses i
de l’Església.
celebració solemne a la missa de les
Patró dels periodistes i escriptors
20h00
21h00 Pregària i adoració adults
Divendres, 25 de gener
Dissabte, 26 de gener
Conversió de sant Pau Apòstol
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Diumenge, 27 de gener
Dilluns. 28 de gener
Sant Enric d’Ossó,
St. Tomàs d’Aquino,
Diumenge 3 de durant l’any
21h> Pregària i adoració joves
Misses com tots els diumenges de l’any
Dijous, 31 de gener
Dimarts, 29 de gener
Sant Joan Bosco
Sant Pere Nolasc,
patró del cinema
fundador de l’Ordre Mercedària
21h00 Pregària i adoració adults
Dijous, 17 de gener
Festivitat de sant Antoni Abat,
A les 19h00, al atri del temple, benedicció de mascotes

P

SALMS
Déu s'ha fet conèixer a Judà

76 (75)
Per al mestre de cor. Amb instruments de corda. Salm, càntic del recull
d'Assaf.
1

Déu s'ha fet conèixer a Judà, a tot Israel és gran la seva
anomenada.3 Té a Jerusalem la residència, ha posat a Sió el seu casal.
4 Ha trossejat allí les fletxes dels arcs, escuts, espases i totes les armes.
2

Ets poderós i esplèndid enmig de les muntanyes curulles de botí: 6 els
valents espoliats dormen el son de la mort, ja no poden res els millors
combatents. 7 La teva amenaça, Déu de Jacob, ha deixat immòbils carros
i cavalls. 8 Realment ets temible: si mai t'indignes, qui et pot resistir?
5

Des del cel has dictat sentència, i tot el món s'espanta i emmudeix
10 quan t'aixeques a fer justícia i a salvar tots els humils de la terra.
9

Els enemics més furients et lloaran, es vestiran de sac els supervivents
d'aquella fúria. 12 Feu prometences al Senyor, el vostre Déu, i compliules, tots els qui l'envolteu; porteu tributs al Déu temible, 13 a ell que abat
l'orgull dels prínceps i es fa respectar dels reis de la terra.
11
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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 del papa Francesc sobre la Santa Missa

La Santa Missa - 1. Introducció
Comencem avui una nova sèrie de catequesi, que
dirigirà la mirada cap al «cor» de l'Església, és a dir
l'eucaristia. És fonamental per a nosaltres cristians
comprendre bé el valor i el significat de la Santa Missa,
per viure cada vegada més plenament la nostra relació
amb Déu.
No podem oblidar el gran nombre de cristians que,
en el món sencer, en dos mil anys d'història, han resistit
fins a la mort per defensar l'eucaristia; i quants, encara
avui, arrisquen la vida per participar en la missa
dominical. L'any 304, durant les persecucions de
Dioclecià, un grup de cristians, del nord d'Àfrica, van ser
sorpresos mentre celebraven missa en una casa i van ser
arrestats. El procònsol romà, en l'interrogatori, els va
preguntar per què ho van fer, sabent que estava
absolutament prohibit. I van respondre: «Sense el
diumenge no podem viure», que volia dir: si no podem
celebrar l'eucaristia, no podem viure, la nostra vida
cristiana moriria.
De fet, Jesús digué als seus
mengeu la carn del Fill de l'home,
sang, no teniu vida en vosaltres. Qui
i beu la meva sang té vida eterna, i
darrer dia »1

deixebles: «Si no
i no beveu la seva
menja la meva carn
jo el ressuscitaré el

Aquests cristians del nord d'Àfrica van ser
assassinats perquè celebraven l'eucaristia. Han deixat el
testimoni que es pot renunciar a la vida terrenal per
l'eucaristia, perquè aquesta ens dóna la vida eterna,
1

Joan 6, 53-54

fent-nos partícips de la victòria de Crist sobre la mort. Un
testimoni que ens interpel·la a tots i demana una
resposta sobre què significa per a cada un de nosaltres
participar en el sacrifici de la missa i apropar-nos a la
taula del Senyor. Estem buscant aquesta font que «flueix
aigua viva» per a la vida eterna, que fa de la nostra vida
un sacrifici espiritual de lloança i d'agraïment i fa de
nosaltres un sol cos amb Crist? Aquest és el sentit més
profund
de
la
santa
eucaristia,
que
significa
«agraïment»: agraïment a Déu Pare,
En les properes catequesis voldria donar resposta a
algunes preguntes importants sobre l'eucaristia i la
missa, per redescobrir o descobrir, com a través d'aquest
misteri de la fe resplendeix l'amor de Déu.
El Concili Vaticà II va ser fortament animat pel desig
de conduir els cristians a comprendre la grandesa de la
fe i la bellesa de la trobada amb Crist. Per aquest motiu
era necessari sobretot realitzar, amb la guia de l'Esperit
Sant, una adequada renovació de la Litúrgia, perquè
l'Església contínuament viu d'ella i es renova gràcies a
ella. Un tema central que els Pares conciliars van
subratllar és la formació litúrgica dels fidels,
indispensable per a una veritable renovació. I és
precisament aquest també l'objectiu d'aquest cicle de
catequesi que avui comencem: créixer en el coneixement
del
gran
do
que
Déu
ens
ha
donat
en
l'eucaristia. L'eucaristia és un succés meravellós en el
qual Jesucrist, la nostra vida, es fa present. Participar en
la missa “és viure una altra vegada la passió i la mort
redemptora del Senyor”2. El Senyor està amb nosaltres,
present. Moltes vegades nosaltres anem allà, mirem les
coses, parlem entre nosaltres mentre el sacerdot celebra
2

Homilia en la santa missa, Casa S. Marta 10 de febrer de 2014).

l'eucaristia ... i no celebrem prop d'Ell. Però és el
Senyor! Si avui vingués aquí el president de la República
o alguna persona molt important del món, segur que tots
estaríem a prop seu, voldríem saludar-lo. Però penso:
quan tu vas a missa, ¡aquí està el Senyor! I tu estas
distret. És el Senyor! Hem de pensar en això. «Pare, és
que les misses són avorrides" - «però què dius, el
Senyor és avorrit?» - «No, no, la missa no, els
sacerdots» - «Ah, que esdevinguin els sacerdots, però és
el
Senyor
qui
està
allà!
». ¿Entès? No
ho
oblideu. «Participar en la missa és viure una altra vegada
la passió i la mort redemptora del Senyor. Intentem ara
plantejar-nos algunes preguntes senzilles. Per exemple,
per què es fa el senyal de la creu i l'acte penitencial al
principi
de
la
missa? I
aquí
voldria
fer
un
parèntesi. Vosaltres heu vist com es fan els nens el
senyal de la creu? Tu no saps què fan, si el senyal de la
creu o un dibuix. Cal ensenyar als nens a fer bé el
senyal de la creu. Així comença la missa, així comença la
vida, així comença la jornada. Això vol dir que nosaltres
som redimits amb la creu del Senyor. Mireu els nens i
ensenyant-los a fer bé el senyal de la creu. I aquestes
lectures, a la missa, Per què hi són? Per què es llegeixen
diumenge tres lectures i els altres dies dues? Per què hi
són, què significa la lectura de la missa? Per què es
llegeixen i què té a veure? O per què en un determinat
moment el sacerdot que presideix la celebració diu:
«aixequem el cor»? No diu: «Aixequem el nostre mòbils
per fer una fotografia!». No, és una cosa lletja! I us dic
que a mi em fa molta pena quan celebro aquí a la plaça o
a la basílica hi veig molts telèfons aixecats, no només
dels fidels, també d'alguns sacerdots i també
bisbes. Però si us plau! La missa no és un espectacle: és
anar a trobar la passió i la resurrecció del Senyor. Per

això el sacerdot diu: «aixequem el cor». Què vol dir
això? Recordeu: res de telèfons.
És molt important tornar als fonaments, redescobrir
el que és essencial, a través d'allò que es toca i es veu
en la celebració dels sagraments. La pregunta de
l'apòstol sant Tomàs3, de poder veure i tocar les ferides
dels claus en el cos de Jesús, és el desig de poder
d'alguna manera «tocar» a Déu per creure. El que sant
Tomàs demana al Senyor és el que tots nosaltres
necessitem: veure-ho, tocar-lo per poder reconèixer.
Els
sagraments
satisfan
aquesta
exigència
humana. Els sagraments i la celebració eucarística de
forma particular, són els signes de l'amor de Déu, els
camins privilegiats per trobar-nos amb Ell.
Així, a través d'aquestes catequesi que avui
comencem, voldria redescobrir al costat de vosaltres la
bellesa que s'amaga en la celebració eucarística, i que,
un cop revelada, dóna ple sentit a la vida de
cadascú. Que la Mare de Déu ens acompanyin en aquest
nou tram de camí.
Missatge del Papa Francesc a l’audiència general del
8 de novembre de 2017.
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