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Pentecosta 2019
Amb la festa de la Pentecosta arriba al seu terme i a la seva culminació la solemne celebració de la cinquantena pasqual. Després d'haver celebrat al llarg d'aquests 50 dies la victòria de Jesús sobre la mort, la seva manifestació als deixebles i la seva exaltació a la dreta del
Pare, avui la contemplació i la lloança de l'Església destaca la presència de l'Esperit de Déu i
el lliurament pel Ressuscitat del seu Esperit als seus, per fer-los participar de la seva mateixa
vida i constituir amb ells el nou Poble de Déu.
Hi ha en l'home, en qui culmina la història
de la creació, l'aspiració, no sempre conscient i
assumida, a una perfecció i una plenitud que res
del món és capaç de satisfer. D'aquesta aspiració
es fan ressò veus de la història religiosa de la humanitat com la de la pregària de Moisès: "Tant de
bo vulgui Déu que tota la gent del poble sigui
profeta i que el Senyor posi el seu Esperit sobre
ells" o la continguda en l'expressió del profeta: "Tant de bo esquincessis el cel i baixessis".
La revelació de Déu al llarg de l'AT venia alimentant aquesta esperança de l'home amb la seva promesa d'un dia en el qual Déu serà Déu del seu poble i enviarà el seu Esperit sobre tots
els homes.
Avui, podem dir que en la celebració de la Pasqua, s'ha complert tot això. L'Esperit que
havia baixat sobre Jesús en el baptisme i l'havia omplert de la seva gloria en conèixer la revelació del misteri de Déu als senzills, ha manifestat el seu poder ressuscitant dels morts i concedint tenir part en la vida i la glòria de Déu. I com la Pasqua del Senyor és el començament
d'una humanitat nova, el Ressuscitat atorga el seu Esperit als seus per renovar interiorment,
incorporar-los a la seva nova humanitat, instaurar amb ells el nou Poble de Déu i enviar-los
com a ferment al món per la seva total renovació .
Per això són tan extraordinaris els fruits de l'Esperit. Ell reuneix l'Església dotant de
nova vida a aquells que per la fe i el baptisme s'han incorporat a Jesús Crist. Ell transforma
l'interior dels creients donant-nos la possibilitat de dir: "Jesús és el Senyor" i d'invocar Déu
com a Pare, posant en els nostres llavis una oració que l'esperit humà no seria capaç de suscitar. Ell aprofundeix la capacitat de les nostres ments concedint-nos penetrar en el misteri de
Déu i gaudir de l'experiència de la seva gràcia. Ell canvia la vida dels deixebles de Jesús fentnos transformar la vida segons el món i donant-nos força per viure en l'amor mutu, el goig, la
pau, la magnanimitat, la paciència, la fidelitat. L'Esperit del Senyor invocat per les nostres
comunitats quan celebrem l'Eucaristia descendeix sobre els dons perquè siguin el cos i la sang
del Senyor ressuscitat i descendeix sobre la mateixa comunitat per convertir-la en ofrena
agradable a Déu i conformar-la en la unitat i en la pau.

Viquem la Pasqua en aquest mes de maig!

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 ECONÒOperació QUILO
MICS o en forma d’aliments.
Continua oberta la OPERACIÓ QUILO, cada diumenge podeu fer la vostra
Son els mes interessants per la seva facilitat de conservació i/o
aportació al atri del temple.
distribució els següents: Oli, Pasta, Arròs, Galetes, Llet, Sucre, LleFem de la solidaritat una mostra més de la comunió entre germans.
gums, Cacau, Pastilles de Caldo Concentrat, Farina, Formatge,
GRÀCIES PER LES VOSTRES APORTACIONS.
Tonyina, etc...
Podeu fer l’entrega a la sagristia, el despatx parroquial i al
contenidor de la OPERACIO QUILO
els diumenges
del temple
ADORACIÓ aALl’atri
SANTÍSSIM

de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00
Un any més a la Parròquia ens preparem per educar als nostres infants en
la fe, tot compartint moments de lleure.Per això organitzem novament un
CASAL D’ESTIU.
Per més informació consulteu la pàgina
web de la Parròquia:
www.santaagnes.com
Unció dels Malalts

Diumenge 9 de Juny, festa de la PENTECOSTA, es procedirà, com cada any, a
impartir la unció dels malalts a totes aquelles persones que ho desitgin, be sigui per
malaltia o per edat.
La cerimònia d’imposició es farà a la missa de les 13h00

CANTADA D’HAVANERES
Dimarts 18 de Juny, a les 20h30 es celebrarà la tradicional cantada d’havaneres com a
cloenda de les activitats del curs 2018/2019. Tots hi sou convidats.

Vetlla eucarística diocesana del Corpus
El cardenal Joan Josep Omella ha convocat aquesta vetlla amb motiu de la propera solemnitat del Corpus Christi. Tots hi estem convidats a participar-hi a la basílica de la Sagrada Família el dissabte 22 de juny de les 20 a les 22h

CORPUS A LA CATEDRAL

Diumenge 23 de Juny solemne celebració diocesana del CORPUS, amb una missa a
l’esplanada de la Catedral presidida pel Sr. Arquebisbe, Cardenal, Mons. Joan Josep Omella a
les 18h30, seguida de processó per diversos carrers del voltant de la Catedral. Tots els fidels de
la ciutat sou convidats a participar.
Si alguna persona de la parròquia volgués col·laborar amb els organitzadors del acte, es pot
posar en contacte per mitjà del Despatx Parroquial.
Dissabte, 1 de juny
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)

Diumenge, 2 de juny
L’ASCENSIÓ DEL SENYOR
Misses com tos els diumenges

Dilluns, 3 de juny
21h00 Pregària-Adoració Joves

Dijous, 6 de juny
20h45 Pregària—Adoració Adults

Divendres, 7 de juny
Primer divendres de mes

Dissabte, 8 de juny
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)

Diumenge, 9 de juny
PENTECOSTA
A la missa de les 13h00
Misses com tos els diumenges

Dilluns, 10 de juny
Festa civil a la ciutat de Barcelona
Misses com tots els dies feiners
21h00 Pregària-Adoració Joves

Dimecres, 12 de juny

Dijous, 13 de juny
Sant Antoni de Pàdua, Doctor de
l’Església
20h45 Pregària—Adoració Adults

17h30 “Vida Creixent”
(Sala san Joan Pau II)
Dissabte, 15 de juny
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 17 de juny
21h00 Pregària-Adoració Joves
Dijous, 20 de juny
20h45 Pregària—Adoració Adults

Diumenge, 16 de juny
LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Misses com tos els diumenges
Dimarts, 18 de juny
20h30 Cantada d’Havaneres
Dissabte 22 de Juny
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)
20h00 Vigília Diocesana del Corpus (Sagrada Família)

Diumenge, 23 de juny
CORPUS CHRISTI
Misses com tos els diumenges

Dilluns, 24 de juny
La Nativitat de San Joan Baptista
Festa civil, misses com tots els feiners

Dijous, 27 de juny
20h45 Pregària—Adoració Adults

Divendres, 28 de juny
EL SAGRAT COR DE JESÚS

Dissabte, 29 de juny
Sant Pere i Sant Pau
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)

Diumenge, 30 de juny
Diumenge 13 del temps ordinari
Misses com tos els diumenges

SALMS
Escolta, poble, el meu ensenyament

78/4 (77)
53 Els conduí segurs. Què els podia fer por? La mar va sepultar els seus enemics!
Els introduí en el seu clos sagrat, a la muntanya que el seu braç es conquerí.
55 Davant d'ells expulsà els pobles nadius, els distribuí a la sort l'heretat i instal·là a casa d'ells les tribus d'Israel.
56 Però posaren Déu a prova, es rebel·laren, no van guardar l'aliança de l'Altíssim, 57 el refusaren i el traïren igual que els seus pares, desviant-se com sagetes mal
tirades; 58 l'irritaven en els recintes sagrats, l'engelosien amb els seus ídols.
59 Déu es va indignar quan ho veié, i repudià Israel completament; 60 abandonà
el temple de Siló, el tabernacle del santuari d'Adam, 61 i deixà captiva en mans dels
opressors la seva arca gloriosa.
62 Indignat contra la seva heretat, abandonà el seu poble a mercè de l'espasa;
63 el foc consumí tants joves que ja no se sentien cants de núvia; 64 els sacerdots van
morir a la guerra,
sense que les viudes poguessin fer dol per ells.
65 Però el Senyor es desvetllà com si s'hagués adormit, igual que un guerrer
abaltit de massa vi: 66 va ferir els darreres dels enemics, que en portaren per sempre
la vergonya.
67 Deixà de banda la casa de Josep, desestimà la tribu d'Efraïm; 68 va escollir la
tribu de Judà, la muntanya de Sió, que ell tant estima; 69 hi construí el seu temple,
etern com el cel, etern com la terra i els seus fonaments.
70 Va escollir David, el seu servent, que vivia entre pletes i ramades, 71 i el prengué de darrere les ovelles, per a pasturar el seu poble de Jacob, la seva heretat, la
casa d'Israel; 72 ell els pasturava amb cor irreprensible, els guiava amb mà prudent.
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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 faFestius
mílies (3); 20h00 (1); 21h00 (2)
CONFESSIONS:
BAPTISMES:
¼ hora abans de les misses
Dies i hores 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 ParròDijous de 18 a 20 hores
quia
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
7. El cant del "Glòria" i l'oració col·lecta 1
En el recorregut de catequesi sobre la celebració eucarística hem vist que
l'Acte penitencial ens ajuda a despullar-nos de les nostres presumpcions i a
presentar-nos a Déu com som realment, conscients de ser pecadors, en l'esperança de ser perdonats. Precisament de la trobada entre la misèria humana i la
misericòrdia divina pren vida la gratitud expressada en el «Glòria», «un himne

antiquíssim i venerable amb el qual l'Església, congregada en l'Esperit Sant,
glorifica Déu Pare i glorifica i li suplica al be »2

La introducció d'aquest himne - «Glòria a Déu en el cel» - reprèn el cant
dels àngels en el naixement de Jesús a Betlem, alegre anunci de l'abraçada entre cel i terra. Aquest cant també ens involucra reunits en l'oració: «Glòria a
Déu al cel ia la terra, pau als homes que estima el Senyor».
Després dei «Glòria», o quan aquest no hi és, immediatament després de
l'Acte penitencial, l'oració pren forma particular en l'oració anomenada
«col·lecta», per mitjà de la qual s'expressa el caràcter propi de la celebració,
variable segons els dies i els temps de l'any3. Amb la invitació «preguem», el
sacerdot insta el poble a recollir-se amb ell en un moment de silenci, per tal de
prendre consciència d'estar en presència de Déu i fer emergir, a cada un en el
seu cor, les intencions personals amb les que participa en la missa. El sacerdot
diu «preguem»; i després, ve un moment de silenci i cada un pensa en les coses que necessita, que vol demanar a l'oració.
El silenci no es redueix a l'absència de paraules, sinó a la disposició a escoltar altres veus: la del nostre cor i, sobretot, la veu de l'Esperit Sant. En la
litúrgia, la naturalesa del sagrat silenci depèn del moment en què té lloc:
«Doncs a l'acte penitencial i després de la invitació a pregar, cada un es recull

en si mateix; però acabada la lectura o l'homilia, tots mediten breument el que
hem escoltat; i després de la comunió, lloem Déu en el seu cor i preguem . Per

tant, abans de l'oració inicial, el silenci ajuda a recollir-nos en nosaltres mateixos i a pensar en per què estem allà. Heus aquí llavors la importància d'escoltar el nostre ànim per obrir-lo després al Senyor. Potser venim de dies de can1

Papa Francesc, audiència general de 10 de gener de 2018
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sament, d'alegria, de dolor, i volem dir-ho al Senyor, invocar el seu ajut, demanar que ens sigui proper; tenim amics o familiars malalts o que travessen
proves difícils; desitgem confiar a Déu el destí de l'Església i del món. I per això serveix el breu silenci abans que el sacerdot, recollint les intencions de cada
un, expressi en veu alta a Déu, en nom de tots, l'oració comuna que conclou
els ritus d'introducció fent de fet «la col·lecta» de les intencions. Recomano vivament als sacerdots observar aquest moment de silenci i no anar de pressa:
«preguem» i que es faci el silenci. Recomano això als sacerdots. Sense aquest
silenci, correm el risc de descuidar el recolliment de l'ànima. El sacerdot recita
aquesta súplica, aquesta oració de col·lecta, amb els braços estesos i l'actitud
de l'orant, assumida pels cristians des del final dels primers segles -com donen
testimoni els frescos de les catacumbes romanes- per imitar al Crist amb els
braços oberts sobre la fusta de la creu. I allà, Crist és el Orant i és també l'oració. En el crucifix reconeixem el Sacerdot que ofereix a Déu la pregària que
desitja, és a dir, l'obediència filial. correm el risc de descuidar el recolliment de
l'ànima.
En el Ritu Romà, les oracions són concises però riques de significat: es
poden fer tantes meditacions belles sobre aquestes oracions. Molt boniques! Tornar a meditar els textos, fins i tot fora de la missa pot ajudar-nos a
aprendre com dirigir-nos a Déu, què demanar, quines paraules utilitzar. Que la
litúrgia pugui convertir-se per a tots nosaltres en una veritable escola de pregària.

8. Litúrgia de la Paraula: I. Diàleg entre Déu i el seu poble4
Continuem avui les catequesis sobre la missa. Després d'haver-nos detingut en els ritus d'introducció, considerem ara la Litúrgia de la Paraula, que és
una part constitutiva perquè ens hem reunit precisament per escoltar el que
Déu ha fet i pretén fer encara per nosaltres. És una experiència que té lloc «en
directe» i no per escoltades, perquè «quan es llegeixen les Sagrades Escriptu-

res en l'Església, Déu mateix parla al seu poble, i Crist, present en la seva paraula, anuncia l'Evangeli»5. I quantes vegades, mentre es llegeix la Paraula de

Déu, es comenta: «Mira aquest ..., mira aquesta ..., mira el barret que ha portat aquesta: és ridícul ... ». I es comencen a fer comentaris. ¿No és veritat? ¿S'han de fer comentaris quan es llegeix la Paraula de Déu? No, perquè
si tu xafardeixes amb la gent, no escoltes la Paraula de Déu. Quan es llegeix la
Paraula de Déu en la Bíblia -la primera Lectura, la segona, el Salm responsorial
i l'Evangeli- hem d'escoltar, obrir el cor, perquè és Déu mateix que ens parla i

4
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no pensar en altres coses o parlar d'altres coses . ¿Entesos? ... Us explicaré
què passa en aquesta Litúrgia de la Paraula.
Les pàgines de la Bíblia cessen de ser un escrit per esdevenir paraula viva, pronunciada per Déu. És Déu qui, a través de la persona que llegeix, ens
parla i interpel·la perquè escoltem amb fe. L'Esperit «que va parlar per mitjà
dels profetes»6 i ha inspirat els autors sagrats, fa que «la Paraula de Déu actuï
realment en els cors el que fa ressonar a les orelles»7. Però per escoltar la Paraula de Déu cal tenir també el cor obert per rebre la paraula al cor. Déu parla
i nosaltres escoltem, per després posar en pràctica el que hem escoltat. És
molt important escoltar. Algunes vegades potser no entenem bé perquè hi ha
algunes lectures una mica difícils. Però Déu ens parla igualment d'una altra
manera. Cal estar en silenci i escoltar la Paraula de Déu. No us oblideu d'això. A la missa, quan comencen les lectures, escoltem la Paraula de
Déu. Necessitem escoltar! És de fet una qüestió de vida, com recorda l’ expressió que «no només de pa viu l'home, sinó de tota paraula que surt de la boca
de Déu»8. La vida que ens dóna la Paraula de Déu. En aquest sentit, parlem de
la Litúrgia de la Paraula com de la «taula» que el Senyor disposa per alimentar
la nostra vida espiritual. És una taula abundant la de la Litúrgia, que es basa
en gran mesura en els tresors de la Bíblia9, tant de l'Antic com del Nou Testament, perquè en ells l'Església anuncia
l'únic i idèntic misteri de Crist10. Pensem
en les riqueses de les lectures bíbliques
ofertes pels tres cicles dominicals que, a
la llum dels Evangelis Sinòptics, ens
acompanyen al llarg de l'any litúrgic: una
gran riquesa. Desitjo recordar també la
importància del Salm responsorial, la funció és afavorir la meditació del que hem
escoltat en la lectura que el precedeix. Està bé que el Salm sigui ressaltat
amb el cant, almenys en l'antífona11
La proclamació litúrgica de les mateixes lectures, amb els cants presos de
la Sagrada Escriptura, expressa i afavoreix la comunió eclesial, acompanyant el camí de tots i cada un. S'entén per
tant per què algunes eleccions subjectives, com l'omissió de lectures o la seva
6
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substitució amb textos no bíblics, siguin prohibides. He sentit a dir que algun,
si hi ha una notícia, llegeix el diari, perquè és la notícia de dia. No! La Paraula
de Déu és la Paraula de Déu! El diari el podem llegir després. Però aquí es llegeix la Paraula de Déu. És el Senyor qui ens parla. Substituir aquesta Paraula
amb altres coses empobreix i compromet el diàleg entre Déu i el seu poble en
oració. Ben al contrari, es demana la dignitat de l'ambó i l'ús del Leccionari, la
disponibilitat de bons lectors i salmistes. Però cal buscar bons lectors !, els que
sàpiguen llegir, no els que llegeixen i no se’ls entén res. I així. Bons lectors. S'han de preparar i fer la prova abans de la missa per llegir bé. I això crea
un clima de silenci receptiu.
Sabem que la paraula del Senyor és una ajuda indispensable per no perdre'ns, com reconeix el salmista que, dirigit al Senyor, confessa: « Per als meus
passos, és la teva paraula, llum per m'il·lumina el camí»12. Com podrem afrontar la nostra peregrinació terrenal, amb els seus cansaments i les seves proves,
sense ser regularment nodrits i il·luminats per la Paraula de Déu que ressona
en la litúrgia? Certament no n'hi ha prou amb escoltar amb les orelles, sense
acollir al cor la llavor de la divina Paraula, permetent donar fruit. Recordem la
paràbola del sembrador i dels diferents resultats segons els diferents tipus de
terreny13. L'acció de l'Esperit, que fa eficaç la resposta, necessita de cor que es
deixin treballar i conrear, de manera que allò que hem escoltat a missa passi
en la vida quotidiana, segons l'advertència de sant Jaume: « Poseu en pràctica

la Paraula i no us acontenteu només amb sentir-la, enganyaríeu a vosaltres
mateixos »14. La Paraula de Déu fa un camí dins nostre. La escoltem amb les

orelles i passa al cor; no roman a les orelles, ha d'anar al cor; i del cor passa a
les mans, a les bones obres. Aquest és el recorregut que fa la Paraula de Déu:
de les oïdes al cor i a les mans. Aprenguem aquestes coses. Gràcies!
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