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Pasqua al mes de Maig
Fa temps que vaig llegir d’un monjo (Aselm Gün) que a l'Església primitiva, la Pasqua
marcava la meitat de l'any litúrgic. Els cristians celebraven durant cinquanta dies la resurrecció del Senyor. Fascinats, cantaven contínuament l'Al·leluia de Pasqua. Perquè a través de la
Resurrecció ja formem part de la Glòria de Jesucrist.
Sant Agustí deia en un sermó sobre l'Al·leluia de Pasqua: «Senyor permeteu-nos cantar
l'Al·leluia aquí a la Terra, on encara tenim preocupacions, perquè arribat el moment puguem
cantar-plens de confiança ... Permeteu-nos cantar, no per alegrar la pau, sinó per trobar consol
a la nostra pena. Així, com caminants, volem cantar i cantant trobem consol en la necessitat ».
Molts cristians han perdut avui dia l'interès pel misteri de la Pasqua. Celebren la primavera, però no relacionen el mes de maig amb la Pasqua, sinó amb l'esdeveniment de la
florida de la natura. A l'Església primitiva, totes dues coses anaven unides: la resurrecció de
Jesucrist renovava també la creació. La Pasqua ja era originàriament una celebració primaveral. Els jueus van substituir amb la celebració de la Pasqua la festa cananea de la primavera i
li van donar una altra interpretació. Els cristians van conèixer el veritable significat de la primavera a través del misteri de la Pasqua: la vida és més forta que la mort. Transformem la
rigidesa de la tomba en un jardí en flor. Les lligams que ens retenen en la vida s'alliberen.
Gràcies a la Resurrecció, vam descobrir nova vida al nostre cos i a la nostra ànima.
El camí de la Resurrecció és un camí terapèutic. És un entrenament de la vida. La teràpia normalment s'ocupa de les nostres ferides i busca alliberar-nos de les opressions i les
malalties de la història de la nostra vida. És una cosa totalment raonable. Però molts volen
seguir al costat de les seves ferides. Busquen contínuament noves formes d'obrir antigues ferides. Això condueix fàcilment a un cercle viciós al voltant d'un mateix i al sentiment depressiu tan característic de la nostra societat. El camí de la Resurrecció planteja una cosa molt diferent. Comença amb la vida que vol florir en nosaltres, amb les nostres possibilitats i les nostres habilitats, amb allò que Déu vol atreure cap a nosaltres. Els relats de Pasqua són tan terapèutics com totes les històries de curacions que ens narren els evangelis.

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,
Fem de la solidaritat una mostra més de la comunió entre germans.
Llegums, Cacau, Pastilles de Caldo Concentrat, Farina, FormatGRÀCIES PER LES VOSTRES APORTACIONS.
ge, Tonyina, etc...
Podeu fer l’entrega a la sagristia, el despatx parroquial i al
contenidor de la OPERACIO QUILO
els diumenges a l’atri del temple

ADORACIÓ AL 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, i per això organitzem novament un CASAL D’ESTIU.
DATES I HORARIS: Del 25 de Juny al 12 de juliol de dilluns a divendres pels matins de 9h a
13h15.
EDATS
Nens i nenes que, en el curs
2018/2019 hagin cursat P4 i fins a 3r d’ESO.
Els mes grans, a partir de 4rt d’ESO, podran
inscriure’s com a premonitors.
INSCRIPCIONS: Període de preinscripció entre
el 22 i el 28 d’abril, per mitjà del formulari
disponible a la web de la parròquia,
www.santaagnes.com
PREU: 50,00€ per setmana i nen. Preus especials a partir del tercer fill inscrit.
Per més informació consulteu la pàgina web de la Parròquia: www.santaagnes.com

Primeres Comunions dels infants de la Catequesi Parroquial
El dia 11 de maig a les 12h00, i el dia 25 de maig a les 12h30 i a les
17h00 es celebraran les primeres comunions dels infants de la Catequesi
Parroquial i les del Col·legi Mari-Ward (Les Alemanes). Pot ser que en algun moment es vegin afectats els horaris normals de misses, Preguem
disculpes.
El dia 28 de maig a les 19h00 celebrarem la Confirmació pels Joves.

Dimecres, 1 de maig
Sant Josep Obrer
Festa civil
Divendres, 3 de maig
Sants Felip i Jaume, apòstols
Primer divendres de mes
Recés EMAUS (homes)
Diumenge, 5 de maig
3r. Diumenge de Pasqua
Misses com tos els diumenges
Recés EMAUS (homes)
Dimecres, 8 de maig
Santa Maria Mitjancera,
de totes les gràcies
Divendres, 10 de maig

Dijous, 2 de maig
20h45 Pregària—Adoració Adults
Dissabte, 4 de maig
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)
Recés EMAUS (homes)
Dilluns, 6 de maig
Sant Domènec Savio
21h00 Pregària-Adoració Joves
Dijous, 9 de maig
20h45 Pregària—Adoració Adults

Sant Joan d’Avila

Dissabte, 11 de maig
12h00 – Primeres Comnions
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)

Diumenge, 12 de maig
4rt. Diumenge de Pasqua
Misses com tos els diumenges

Dilluns, 13 de maig
Mare de Déu de Fàtima
21h00 Pregària-Adoració Joves

Dimecres, 15 de maig
Sant Isidre, patró de la pagesia
17h30 “Vida Creixent” (Sala san Joan
Pau II)

Dijous, 16 de maig

Dissabte, 18 de maig
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 20 de maig

20h45 Pregària—Adoració Adults
Diumenge, 19 de maig
5é. Diumenge de Pasqua
Misses com tos els diumenges
Dimecres, 22 de maig
Santa Joaquima de Vedruna

21h00 Pregària-Adoració Joves
Dijous, 23 de maig

Divendres, 24 de maig

20h45 Pregària—Adoració Adults

Maria Auxiliadora

Dissabte, 25 de maig
12h30 i 17h00 Primeres Comunions
Misses de vigília 17h30(2) i 20h00(1)

Diumenge, 26 de maig
6é. Diumenge de Pasqua
Misses com tos els diumenges

Dilluns, 27 de maig
21h00 Pregària-Adoració Joves

Dimarts, 28 de maig
19h00 Confirmació de Joves.

Dijous, 30 de maig
Sant Ferran
20h45 Pregària—Adoració Adults

SALMS
Escolta, poble, el meu ensenyament

78/3 (77)
Quan els feria, ells el buscaven, es convertien i tornaven a Déu.35 Es recordaven de Déu, la seva roca, del Déu Altíssim, el seu redemptor. 36-37 Però
no eren més que paraules, mentida davant d'ell a flor de llavis; els seus cors no
eren sincers, no eren fidels a l'aliança. 38 Ell, tot amor entranyable, els
perdonava la culpa i la vida, refrenava tothora el seu rigor, s'aguantava per no ser
sever; 39 recordava que eren homes mortals, un alè que no torna, quan se'n
va.
40 Quantes rebel·lions allà al desert
com l’apanaven en la solitud!
41 Posaven Déu a prova un cop i un altre, entristien així el Sant d'Israel. 4243 Oblidaven aquella mà que els havia tret de l'opressió, i miracles a la plana de
Tanis 44 es convertiren en sang els seus canals, i els seus recs, en aigua infecta; 45 envià tàvecs que els picaven i granotes que infestaven el país;
46 abandonà les collites als insectes, a les llagostes, tot el fruit del seu treball;
47 amb la pedregada els matà les vinyes, i els sicòmors amb la calamarsa;
48 moria el bestiar, víctima de la pedra, i els seus ramats, víctimes dels llamps.
49 Desencadenà després el seu rigor d'indignació, de càstig i de desgràcies,
tot un estol d'àngels malèfics; 50 donà lliure curs a la severitat, deixant que la
mort els assaltés i la pesta els consumís.
51 Prengué tots els primogènits d'Egipte, flor de les famílies al país de Cam.
52 Tragué fora com un ramat el seu poble, i els guià com ovelles pel desert.
53 Els conduí segurs. Qui els podia fer por? La mar va sepultar els seus enemics.
34

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: ¼ hora abans de
BAPTISMES: Dies i hores conles misses
vingudes.
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
6. Ritus introductoris – Acte Penitencial1

Reprenem la catequesi sobre la celebració eucarística,
considerem avui, en el nostre context dels ritus d'introducció,
l’acte penitencial. En la seva sobrietat, això afavoreix l'actitud amb què s'ha d'establir per celebrar els sants misteris
dignificats, és a dir, reconeixent davant Déu i els germans els
nostres pecats, reconeixent que som pecadors. La invitació
del sacerdot, de fet, s'adreça a tota la comunitat en l'oració, perquè tots som pecadors. Què pot
donar el Senyor als que ja tenen
el cor ple de si mateixos, del seu
propi èxit? Res, perquè el presumptuós és incapaç de rebre
perdó, ple com està de la seva
pretesa justícia. Pensem en la paràbola del fariseu i el publicà, on
només el segon, el publicà, torna
a casa justificat, és a dir, perdonat.2
El que és conscient de les
seves pròpies misèries, abaixa els seus ulls amb humilitat i
sent la mirada misericordiosa de Déu descansar a sobre d’ell.
Sabem per experiència que només aquells que saben reco-

nèixer els seus errors i demanar perdó, reben la comprensió i
el perdó dels altres. Escoltar en silenci la veu de la consciència ens permet reconèixer que els nostres pensaments són
distants dels pensaments divins, que les nostres paraules i les
nostres accions són sovint mundanes, guiades per les eleccions oposades a l'Evangeli. Per tant, a l'inici de la Missa, realitzem, de forma comunitària, l'acte penitencial a través d'una fórmula de confessió general, pronunciada en primera
persona del singular. Cada un confessa a Déu i als germans
"que ha pecat en el pensament, les paraules, el treball i l'omissió." Sí, també en l'omissió, és a dir, he deixat de fer el bé
que podria haver fet. Sovint ens sentim bé perquè-diem "no
he fet mal a ningú." En realitat, no n'hi ha prou amb no fer
mal als altres, és necessari optar per fer el bé aprofitant les
ocasions per donar testimoni com a deixebles de Jesús. És
molt bo subratllar que confessem tant a Déu com als germans el ser pecadors: això ens ajuda a comprendre la dimensió del pecat que, tant com ens separa de Déu, ens divideix
també dels nostres germans, i viceversa. El pecat talla: talla
la relació amb Déu i talla la relació amb els germans, la relació en la família, en la societat, en la comunitat: el pecat
sempre talla, separa, divideix.
Les paraules que nosaltres diem van acompanyades del
gest de copejar el pit, reconeixent que he pecat precisament
per mi, i no per als altres. Sovint passa que, per por o vergonya, apuntem el dit a acusant-ne d'altres. És difícil admetre
que s’és culpable, però és bo confessar-ho amb sinceritat.
Confessar els teus propis pecats. Recordo una anècdota, que
va explicar un antic missioner, d'una dona que anava a confessar i va començar a dir els errors del marit; després va
passar a dir els errors de la sogra i després els pecats dels veïns. En un moment donat, el confessor li diu: senyora, digui,
ja ha acabat? -Bé perquè si ha acabat amb els pecats dels al-

tres, ara podria començar a dir els seus." Dir els propis pecats!
Després de la confessió del pecat, supliquem a la Santíssima Verge Maria, els àngels i els sants a pregar per nosaltres davant el Senyor. També en això és valuosa la comunió
dels Sants: és a dir, la intercessió d'aquests "amics i models
de vida"3ens manté en el camí cap a la plena comunió amb
Déu, quan el pecat serà definitivament anul·lat.
A més del "Jo confesso", es pot fer l'acte penitencial
amb altres fórmules, per exemple: «Tingueu pietat de nosaltres, Senyor contra vos hem pecat. Mostreu-nos Senyor, la
vostra misericòrdia. /I doneu-nos la vostra salvació ".4
Especialment el diumenge es pot realitzar la benedicció i
espargir aigua beneïda en memòria del baptisme5, que
anul·la tots els pecats. També és possible, com part de l’acte
penitencial, cantar el Kyrie eléison: amb una expressió grega
antiga, aclamem al Senyor -kyrios- i preguem la seva misericòrdia6.
La Sagrada Escriptura ens ofereix exemples lluminosos
de figures "Penitents" que, tornant a si mateixes després de
cometre pecat, troben el coratge per treure’s la màscara i
obrir-se a la gràcia que renova el cor. Pensem en el rei David
i les paraules atribuïdes a ell en el Salm. "Compadiu-vos de
mi Déu meu, vos que estimeu tant; vos que sou tant bo, esborreu les meves faltes"7. Pensem en el fill pròdig que torna
al seu pare; O en la invocació del publicà: «Oh Déu tingueu
pietat de mi, pecador!»8 Pensem també en Sant Pere, en
Zaqueu, en la Samaritana. Mesurar-nos amb la fragilitat de
l'argila de la que estem fets d'una experiència que ens enforteix: mentre ens fa retre comptes amb la nostra debilitat, obre
els nostres cors per invocar la Divina Misericòrdia que transforma i converteix. I això és el que fem en l'acte penitencial a
l'inici de la Missa.
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) Papa Francesc: Audiència General del 3 de gener de 2018
)cf, Lc 18, 9-14
3
)Prefaci de la missa del 1 de novembre
4
)CF. Salm 123, 3; 85, 8; Jeremies 14, 20
5
) Introducció General del Missal Romà num 51
6
) Introducció General del Missal Romà num 52
7
) Salm 51, 3
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) Lc. 18, 13
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