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BON ESTIU
La nostra parròquia comença el temps de descans. Les nostres activitats passaran
un temps d’inactivitat. Es reduïren el nombre de Misses, les Adoracions, trobades,
reunions, activitats… quedaran suspeses. Molts marxen fora, si es pot fer. Altres es
queden al barri. Però sigueu a on sigueu, heu de buscar la manera de convertir aquest
temps en un temps especial: temps de trobada amb Déu i amb els altres.
Temps per fer coses que normalment no fem perquè no tenim temps.
No fa gaire em trobava amb aquesta pregària que pot se bona per aquest estiu:
“Feu, Senyor, que sapiguem
dedicar temps a la nostra parella i
als
nostres
fills,
que
no
desaprofitem l’ocasió per parlarhi més, per fer coses junts, per
estimar-nos més sincerament. Que
sapiguem també augmentar la
nostra cultura, fer noves amistats
i que no oblidem aquelles
persones que ens necessiten.
Feu, Senyor, que sapiguem
aprofitar l’estiu per “carregar
bateries” i així poder començar el
nou curs amb més il·lusió i
renovada esperança. Ajuda’ns a mantenir el propòsit de seguir “sembrant” bondat i
estimació al nostre entorn fermament convençuts que, tard o d’hora, aquesta sembra
dona fruit. Eixampla, Senyor, els nostres horitzons: no permetis que ens conformem
amb la nostra mediocritat, feu-nos ben conscients que hem nascut per a coses grans.
Finalment us demanem que sapiguem descobrir-vos present en la nostra vida,
sempre ajudant-nos, sempre estimant-nos.
Gracies, Senyor”
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

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00
(Excepte del 15 al 31 de juliol i el mes d’agost)
Diumenge, 1 de juliol
DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY
Misses 09h, 12h, 13h, 20h i 21h

Dilluns, 2 de juliol
19h00 > Pastoral de la Salut
(Sala Joan Pau II)

Dimarts, 3 de juliol
Sant Tomàs, apòstol

Dimecres, 4 de juliol
Santa Isabel de Portugal

Dijous, 5 de juliol
Sant Miquel dels Sants
21h00 > Adoració i pregària a la Cripta
(Grup d’Adults)

Divendres, 6 de juliol
Santa Maria Goretti
Primer divendres de mes

Dissabte, 7 de juliol
Sant Ot, bisbe
Misses de Vigília a les 17h30 i 20h
Dilluns, 9 de juliol
Mare de Déu Reina de la Pau

Dimecres, 11 de juliol
Sant Benet, abat
Patró d’Europa
Dissabte, 14 de juliol
Sant Camil de Lel·lis
Patró dels malalts i els infermers
Misses de Vigília a les 17h30 i 20h

Diumenge, 8 de juliol
DIUMENGE XIV DE DURANT L’ANY
Misses 09h, 12h, 13h, 20h i 21h

Dimarts, 10 de Juliol
Sant Cristòfol, màrtir
Patró dels automobilistes
Dijous, 12 de juliol
21h00 > Adoració i pregària a la Cripta (Grup
d’Adults)
Diumenge, 15 de juliol
DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY
Misses 09h, 12h, 13h, 20h i 21h
Sant Bonaventura, doctor de l’Església

Atenció consulteu horari de misses d’Estiu
Dilluns, 16 de juliol
Mare de Déu del Carme
Patrona de la gent del mar

Dijous, 19 de juliol
21h00 > Adoració i pregària a la Cripta (Grup
d’Adults). Darrera trobada del curs.

Divendres, 20 de juliol
Sant Elies, profeta

Dissabte, 21 de juliol
Missa de vigília a les 20h00

Diumenge, 22 de juliol
DIUMENGE XVI DE DURANT L’ANY
Misses 09h, 12h, 13h i 20
Santa Maria Magdalena, deixeble de Jesús

Dilluns, 23 de juliol
Santa Brígida

Dimecres, 25 de juliol
Sant Jaume el Major, apòstol

Dijous, 26 de juliol
Sant Joaquim i Santa Anna, pares de la
Benaurada Verge Maria

Divendres, 27 de juliol
Sant Cugat

Dissabte, 28 de juliol
Missa de vigília a les 20h00

Diumenge, 29 de juliol
DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY
Misses 09h, 12h, 13h i 20

Dimarts, 31 de juliol
Sant Ignasi de Loiola, prevere
Fundador de la Companya de Jesús (Jesuïtes)

Horaris de misses mesos de Juliol i Agost
1ª quinzena de juliol: Es mantenen totes les misses.
2ª quinzena de juliol: Dies feiners, missa a les 09h del matí i a les 20h del vespre,
missa de vigília del dissabte a les 20h, els diumenges es suspèn la missa de les 21h. Es
suspenen altres activitats que no sigui la missa diària.
Mes d’Agost: Dies feiners, missa diària a les 20h. Missa de vigília els dissabtes a les 20h
i el dimarts 14 també a les 20h. Diumenges i el dia de la Assumpció de la Mare de Déu
(15 d’agost) misses a les 12, 13 i 20h.
Mes de Setembre: A partir del 1 de setembre es reprèn l’horari normal de misses,
excepte la de les 19 hores del diumenge que no es reprendrà fins el dia 16 del mes,
amb el començament del curs escolar.

SALMS
Salva'm, Déu meu; l'aigua m'arriba al coll

69 (68) (vs 19,36)
Per al mestre de cor: a la tonada de «Xoixannim». Del recull de David.
19 Vine al meu costat, defensa'm, allibera'm dels enemics. 20 Tu saps com m'escarneixen, veus
la vergonya i els oprobis que passo; tens al davant tots els meus adversaris.
21 Els escarnis m'han trencat el cor; per això estic malalt. He esperat en va qui em compadís,
no trobo ningú que em consoli. 22 Em tiren fel al menjar; quan tinc set, em fan beure vinagre.
23 Que la taula se'ls torni un parany, que es torni una trampa per als seus convidats!
24 Que se'ls entelin els ulls i no hi vegin, que els flaquegin les forces a cada moment!
25 Aboca el càstig damunt d'ells, que els atrapi la teva indignació, 26 que els sigui devastat el
campament i no quedi ni una ànima a les seves tendes, 27 ja que persegueixen el qui tu has ferit i
troben motius al dolor del qui tu traspasses. 28 Tingues en compte totes les seves culpes, que no se'n
vegin mai absolts; 29 esborra'ls del llibre dels vivents, no els inscriguis en el registre dels justos!
30 Jo, Déu meu, sóc un pobre sofrent; que el teu ajut em defensi! 31 Els meus càntics lloaran
el nom de Déu, reconeixeran la grandesa del Senyor; 32 li plauran més que una ofrena, més que un
toro i un vedell ja fet. 33 Se n'alegraran els humils quan ho vegin; els qui cerquen Déu es diran:
«Que tingueu llarga vida!»
34 El Senyor escolta els pobres, mai no abandona els captius. 35 Que el lloïn el cel i la terra,
els mars i tot el que s'hi mou. 36 Déu salvarà Sió, reconstruirà les viles de Judà; hi habitaran els
servents del Senyor, 37 ells i els seus fills les posseiran, hi viuran els qui estimen el seu nom
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HORARIS DE MISSES I SERVEIS MES DE JULIOL
Horaris del 1 al 15 de juliol
Horaris del 16 al 31 de juliol
De dilluns a divendres:
9h català
De dilluns a divendres:
Dies Feiners
13h castellà
9h català;
Festius
20h alternat català/castellà
20h alternat català/castellà
Sense
Dissabtes:
Dissabtes:
9h català
9h català
Precepte
misses de vigília:
missa de vigília
17h30 castellà/19h bilingüe
20h alternant català/castellà
/20h català
9h català
9h català
12h castellà
Diumenges i
12h castellà
13h català
Festius
13h català
20h català
20h català/castellà
21h 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: Dimarts i Dijous de 18 a 20 hores
(excepte vigílies de festa i mes d’agost)
Pastoral de la Salut: Atenció als ancians i malalts de la Parròquia
Dimarts, dimecres, dijous i divendres.
Assistenta Social: Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
(excepte vigílies de festa i mes d’agost)
Sr. Rector : A hores convingudes 932.002.916

