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Pregària pels difunts
(Papa Francesc)
Déu d'infinita misericòrdia,
confiem en la vostra immensa bondat
a tots els qui han deixat aquest món per anar a
l'eternitat,
on vos espereu a tota la humanitat,
redimida per la sang preciosa de Jesucrist,
mort en rescat pels nostres pecats.
No mireu, Senyor, tantes pobreses, misèries i
debilitats humanes
amb les que ens presentarem davant del tribunal
per a ser jutjats per a la felicitat o la condemna.
Mireu-nos amb la mirada pietosa que neix de la tendresa del vostre cor,
i ajudeu-nos a caminar en el camí d'una completa purificació.
Que cap dels vostres fills es perdi en el foc etern,
on ja no hi pot haver penediment.
Us confiem, Senyor, les ànimes dels nostres éssers estimats,
i de les persones que han mort sense el consol sacramental
o no han tingut ocasió de penedir-se ni tan sols al final de la seva vida.
Que ningú tingui la por de trobar-vos després del pelegrinatge terrenal,
en l'esperança de ser acollits en els braços de la infinita misericòrdia.
La germana mort corporal ens trobi vigilants en l'oració
i plens de tot bé, recollit en la nostra breu o llarga existència.
Senyor, que res ens allunyi de vos en aquesta terra,
sinó que en tot ens sostingueu
en l'ardent desig de reposar serena i eternament.
Amen.

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

COL·LECTA “GERMANOR”
Diumenge , 11 de novembre
Per garantir l’autofinançament de l’Església Diocesana us demanem la
vostra col·laboració extraordinària, doncs cal tenir en compte que des de
l’any 2007 l’Església espanyola no rep cap ajuda des de’ls pressupostos
generals del Estat, i ha de finançar-se mitjançant les aportacions dels seus
fidels, ja sigui de forma directa a través de donatius i col·lectes, o per el
0,7% de la vostra declaració de la Renda, sempre que marqueu amb una X
la casella corresponent

SIGUEM GENEROSOS AMB LA NOSTRA ESGLÉSIA

JORNADA MUNDIAL DELS POBRES
Diumenge, 18 de novembre
Convido als germans bisbes, als sacerdots i en particular als diaques, als
que se’ls va imposar les mans al servei dels pobres, juntament amb les
persones consagrades i amb tants laics i laiques que en les parròquies, en
les associacions i en els moviments, fan tangible la resposta de l’Església al
crit dels pobres, al fet que visquin aquesta Jornada Mundial com un
moment privilegiat de nova evangelització (Del missatge del Sant Pare
Francesc per la JORNADA MUNDIAL DELS POBRES.)

SETMANA BIBLICA 2018

La Parròquia s’adhereix a la proposta del papa Francesc, i a la iniciativa dels bisbes catalans
per potenciar el coneixement de la Paraula. Llegiu el full informatiu adjunt

Dijous, 1 de novembre
Tots Sants
Misses com els diumenges i festius

Divendres, 2 de novembre
Commemoració de tos els fidels difunts
Primer divendres de mes
Misses com els dies feiners

Dissabte, 3 de novembre
Sant Ermengol, bisbe d’Urgell
Misses de vigília a les 17h30 y 20h00

Diumenge, 4 de novembre
Sant Carles Borromeu, cardenal
DIUMENGE XXXI DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges i festius

Dilluns, 5 de novembre
Sant Zacaries i Santa Elisabet,
pares de Joan el Baptista
19h00 > Pastoral de la salut (sala S. Joan Pau II)
21h00 > Pregària i adoració joves
Dijous, 8 de novembre
21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults)
Diumenge, 11 de novembre
Sant Martí de Tours, bisbe
DIUMENGE XXXII DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges i festius
COLECTA DE “GERMANOR”
Dijous, 15 de novembre
Sant Albert el Gran, bisbe i doctor de l’Església
21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults)

Dimarts, 6 de novembre
Sant Sever, bisbe de Barcelona

Dissabte, 10 de novembre
Sant Lleó el Gran, bisbe i doctor de l’Església
Misses de vigília a les 17h30 y 20h00
Dilluns, 12 de novembre
21h00 > Pregària i adoració joves
Dissabte, 17 de novembre
Santa Isabel d’Hongria
Misses de vigília a les 17h30 y 20h00

Diumenge, 18 de novembre
Dilluns, 19 de novembre
DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges i festius
JORNADA MUNDIAL DELS POBRES
Dijous, 22de novembre
Santa Cecilia, verge i màrtir
Patrona de la música
21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults)

21h00 > Pregària i adoració joves
Dissabte, 24 de novembre
Misses de vigília a les 17h30 y 20h00

Diumenge, 25 de novembre
SOLEMNITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, REI
Dilluns, 26 de novembre
DE TOR EL MÓN
“CRIST REI”
17h00>19h00 SETMANA BÍBLICA
Misses com tots els diumenges i festius
21h00 > Pregària i adoració joves
Dimarts, 27 de novembre
Mare de Déu de la Medalla Miraculosa
17h00>19h00 SETMANA BÍBLICA

Dimecres, 28 de novembre
17h00>19h00 SETMANA BÍBLICA

Dijous, 29de novembre
17h00>19h00 SETMANA BÍBLICA
21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults)

Divendres, 30 de novembre
Sant Andreu, Apòstol
Darrer dia de l’any litúrgic.
17h00>19h00 SETMANA BÍBLICA

SALMS
Alça't, Déu nostre, a defensar la teva causa

74 (73)
1 Cant.

Del recull d'Assaf. Per què t'obstines, Déu nostre, a rebutjar-nos i t'indignes amb
el ramat que pastures? 2 Recorda't del poble que en altre temps et vas fer teu, que vas
redimir per posseir-lo, i de la muntanya de Sió on residies. 3 Puja pas a pas a les ruïnes
eternes: els enemics han devastat el santuari, 4 baladrejant en el lloc dels teus aplecs;
han hissat allà els seus estendards.
5 S'assemblaven

als qui branden les destrals en un bosc impenetrable, 6 quan estellaven
amb maces i tascons totes les motllures i els relleus. 7 Han calat foc al santuari, l'han
arrasat, han profanat el lloc on residia el teu nom. 8 Pensaven: «Destruïm-los d'un cop!»
Han cremat en el país els llocs de culte. 9 No veiem les nostres senyeres, ja no ens
queda cap profeta, i ningú de nosaltres no sap quant durarà.
10 Fins

quan, Déu nostre, ens insultarà l'opressor? Gosarà l'enemic menysprear el teu
nom per sempre? 11 Per què retires la teva mà i la mantens inactiva sobre el pit?
12 Però

tu, oh Déu, des de sempre ets el meu rei, victoriós per tota la terra. 13 Amb quin
poder vas dividir el mar i vas trencar els caps dels monstres marins! 14 Tu esclafares els
caps de Leviatan, convidares a menjar-se'l un poble del desert. 15 Tu vas obrir fonts i
torrents i eixugares rius inestroncables. 16 Teu és el dia, teva és la nit; tu fixares la lluna i
el sol. 17 Delimitares les fronteres del món; l'estiu i l'hivern, tu vas formar-los. 18 Recorda,
Senyor, que l'enemic t'insulta, que un poble insensat menysprea el teu nom. 19 No donis
la teva tórtora a les feres, no oblidis els teus pobres per sempre. 20 Ja és hora que tinguis
present l'aliança: les coves del país són caus de violència. 21 Que els oprimits no se'n
vagin defraudats, que els desvalguts i els pobres lloïn el teu nom. 22 Alça't, Déu nostre, a
defensar la teva causa! Recorda que tot el dia t'insulta l'insensat. 23 No oblidis la cridòria
dels teus enemics ni l'avalot creixent dels qui s'alcen contra tu.
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HORARIS DE MISSES I SERVEIS
De dilluns a divendres:
Dies feiners i
09h00 català ; 13h00 castellà ; 20h00 alternat català/castellà
festius sense
Dissabtes:
precepte
09h00 català; misses de vigília:17h30 castellà / 20h00 català /
Diumenges i 09h00 català ; 12h00 castellà; 1300 català; 19h00 Missa de famílies
Festius
(català/castellà); 20h00 català; 21h00 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 932.00.29.16

SETMANA BÍBLICA 2018
El Consell Parroquial del 9 d’octubre d’enguany va considerar oportú la celebració del
diumenge de la paraula, proposat per el papa Francesc, seguint el mateix format de les XII
HORES DE BIBLIA que ja teníem experimentat del any Sant de la Misericòrdia (5 març
2016).
Amb posterioritat hem sigut coneixedors d’una iniciativa a nivell de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET) consistent en dedicar una setmana a la divulgació bíblica
(26/XI a 1/XII) sota el lema “La Paraula es molt a prop teu” referenciat al capítol 30
verset 14 del llibre del Deuteronomi.
Per a la millor uniformitat de les diverses activitats que es poden organitzar a nivell
de parròquies o altres organismes, la CET proposa treballar el llibre dels Fets dels Apòstols,
i amb tal motiu fa una edició del esmentat llibre, per la seva distribució gratuïta,.
Considerant doncs que la primera iniciativa, malgrat respondre a la mateixa crida del
papa Francesc, no encaixava en la proposta dels bisbes catalans, s’ha considerat la
conveniència de modificar el format i adaptar-lo a les dates proposades per la CET, sense
modificar l’esperit de una lectura continuada de la Bíblia.
Per això proposem la lectura de diversos capítols de la Bíblia, en trams de 2 hores
diàries (17h a 19h) al llarg de la setmana de referència, precedint a l’exposició i reserva del
Santíssim que fem cada dia a la Parròquia a les 19h.
En principi ens vàrem proposar treballar els dos llibres indicats, Deuteronomi i Fets
dels Apòstols, però el seu contingut no dona per cobrir les 10 hores previstes, i per aquest
motiu hem ampliat amb altres llibres que complementen aquestes lectures. Es comença
cada dia amb la lectura d’uns capítols del Deuteronomi, s’intercala un espai musical, per
regularitzar les desviacions horàries que es poguessin produir, a continuació s’introdueixen
capítols sencers de la 1ª i 2ª carta de Sant Pau als Corintis, l’Evangeli de sant Marc, i
alguns salms, per fer una segona parada musical, i acabar amb la lectura de quatre o cinc
capítols dels Fets dels Apòstols. El total de lectors necessaris per aconseguir aquest format,
en trams de que van des de 2 minuts el mes curt fins a 12 minuts el mes llarg, es de 94
persones.
Aquesta activitat es farà publica mitjançant el Full Parroquial, pàgina web de la
parròquia www.santaagnes.com, a la pagina web www.setmanadelabiblia.cat i s’informarà
també al departament de mitjans de comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona per la seva
distribució en el butlletí setmanal.
A efectes d’organització caldrà que els interessats en llegir algun dels trams
proposats s’inscriguin en el despatx parroquial, be sigui presencialment o per telèfon, els
dimarts i dijous de 6 a 8 de la tarda, o bé utilitzant el formulari que es pot trobar a la
pàgina web de la parròquia i també per un correu electrònic a despatx@santaagnes.com

SETMANA BÍBLICA 2018

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
(entregar al despatx parroquial o enviar a despatx@santaagnes.com)

Cognoms:
Nom
Adreça
Població
Telèfon
Adreça electrònica
Parròquia/ Associació
Moviment Diocesà

Codi Postal
Mòbil

Preferència Horària (marcar el tram prioritari)
Dilluns 26
Dimarts 27
Dimecres 28
Dijous 29
Divendres 30
17h a 18h
17h a 18h
17h a 18h
17h a 18h
17h a 18h
18h a 19h
18h a 19h
18h a 19h
18h a 19h
18h a 19h
Idioma preferit (marcar l’idioma preferit)
Català
Castellà
Indiferent

Programa Previst

Dilluns, 26 novembre, Deuteronomi capítols 1 a 6, 1ª Carta de sant Pau als Corintis
caps 1 a 13, Llibre dels Fets dels Apòstols caps 1 a 6.
Dimarts, 27 novembre, Deuteronomi caps 7 a 14, 1ªcarta de sant Pau als Corintis
caps 14 a 16, 2ª carta de sant Pau als Corintis caps. 1 a 5, Fets dels Apòstols caps. 7 a 12
Dimecres, 28 novembre, Deuteronomi caps 15 a 24, final de la 2ª caarta de sant
Pau als Corintis, Evangeli de sant Marc caps 1 a 3, Fets dels Apòstols caps 13 a 17
Dijous, 29 novembre, Deuteronomi caps 25 a 30, Evangeli de sant Marc caps 4 a
11 i Fets dels Apòstols caps 18 a 23
Divendres, 30 novembre, Deuteronomi caps 31 a 34, acabarem l’Evangeli de sant
Marc, llegirem una selecció de salms i acabarem amb els Fets dels Apòstols caps 23 a 28.
Al finalitzar les jornades hi haurà exposició del Santíssim, amb benedicció i reserva
abans de començar la missa de les 20h00.
(Assignació de text a complementar per l’organització)
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Les vostres dades romanen a la BD de la Parròquia de Santa Agnès de Barcelona i les fem servir per
mantenir-vos informats i convidar-vos a participar en les nostres activitats. Teniu dret a accedir, rectificar,
cancel·lar i oposar-vos que les tractem dirigint-vos per escrit a la Parròquia de Santa Agnès – carrer de Sant
Elies, 23 – 08006 Barcelona, o a despatx@santaagnes.com

