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Comienzo de curso y proyecto de vida
El verano y las vacaciones van quedando atrás, poco a poco la vida de
nuestra comunidad parroquial de Santa Agnès irá despertando a un nuevo
curso, un nuevo reto a seguir el camino de Jesús juntos. Tendremos ocasión
de reflexionar sobre diferentes aspectos de este seguimiento y la manera
concreta con que nuestra comunidad debe responder. Como un primer paso,
encuentro que existen determinados elementos que son esenciales en la vida
de los seguidores de Jesucristo:
1. Una sólida formación cristiana adecuada al momento presente de
tal manera que permita alcanzar una fe integrada y madura, una conciencia
moral recta, una mentalidad evangélica y una capacidad para transmitir la fe
en la familia y en la sociedad. El primer responsable de esta formación es
cada cristiano, que debe programar su propia formación; pero la parroquia ha
de ayudar de forma complementaria con sus proyectos anuales de formación.
Es una pena que no todos los feligreses se beneficien de las actividades
formativas que ofrecemos.
2. Una oración cuidada y
profunda: la vida del cristiano se
extingue y se apaga sin el fuego de la
oración. El Señor nos aseguraba. «Sin
mí no podéis hacer nada». La oración
es la relación íntima y personal con el
Señor, que brota de la escucha atenta y
sincera de la Palabra; que dispone a
buscar la voluntad de Dios sobre
nosotros; que sostiene nuestra amistad
con Jesucristo y nos impulsa a su
seguimiento. Es la finalidad de nuestras
adoraciones.
3. Un claro compromiso por los demás: me refiero sobre todo a la
caridad. Desde los comienzos de la vida de la Iglesia la caridad ha sido
siempre el distintivo de los cristianos. «Si no tengo amor no soy nada»
sostenía san Pablo. A esta idea se refiere el lema que se encuentra en el
cancel del templo “Ubi Caritas …”
4. Una pertenencia a la Iglesia fundamentada en la fiel participación en
la Eucaristía del Domingo, en la celebración de los Sacramentos, en la

comunión con el Papa y nuestro Arzobispo, y en el sostenimiento económico
de la Iglesia.
Cada comienzo del curso es una buena ocasión para elaborar un
proyecto personal de vida cristiana. Es un instrumento de autoayuda muy
práctico y eficaz para todos y en todas las edades. No es muy complicado
hacer un plan de vida. Se empieza partiendo del análisis de la propia situación
personal. ¿Cómo me encuentro en este momento de mi vida? ¿Qué es lo me
impide estar plenamente satisfecho de mí mismo? ¿Qué me falta para ser el
cristiano que en el fondo deseo ser? Esta es la cuestión fundamental. Si se
responde con hondura y con acierto todo el proyecto estará ya encauzado.
Después viene la segunda parte: dada mi situación personal en este momento
¿qué necesito con urgencia mejorar? ¿qué medios (o líneas de acción) me
pueden ayudar en esta tarea? Finalmente, antes de poner sobre el papel el
proyecto de vida cristiana, será muy bueno “discutirlo” con el Señor en un
momento serio de oración en el que el tema central será “Señor ¿qué quieres
que haga por ti?”. El proyecto se puede revisar con cierta frecuencia en los
momentos fuertes del año litúrgico.
Mn. Josep Ramón Pérez, Rector

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

Dissabte, 1 de setembre
Misses de vigília a les 17h30 i 20h00
Dilluns, 3 de setembre
Sant Gregori el Gran
Papa i doctor de l’Església

Diumenge, 2 de setembre
DIUMENGE XXII DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges de l’any
Dimarts, 4 de setembre
Mare de Déu de la Consolació
20h00 – Catequesi batejos – Sala sant Joan Pau II

Dijous, 6 de setembre
Mare de Déu de Guadalupe
21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults)
Diumenge, 9 de setembre
DIUMENGE XXIII DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges de l’any
Dimarts, 11 de setembre
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Festa civil
Misses com els dies feiners
Dijous, 13 de setembre
Sant Joan Crisòstom
Bisbe i doctor de l’Església
21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults)

Dissabte, 8 de setembre
El naixement de la Verge María
Tradicionalment “Les Mares de Déu Trobades”
Nuria, Meritxell, ´Queralt, etc...
Misses de vigília a les 17h30 i 20h
Dilluns, 10 de setembre
19h00 > Pastoral de la Salut (Sala sant Joan Pau II)
Dimecres, 12 de setembre
EL Dolç nom de Maria
17h00 > “Vida Creixent” (Sala sant Joan Pau II)
COMENÇA EL CURS ESCOLAR
Divendres, 14 de setembre
Exaltació de la Santa Creu
Titular de la Catedral de Barcelona

Dissabte, 15 de setembre
Mare de Déu dels Dolors
Misses de vigília a les 17h30 i 20h00

Diumenge, 16 de setembre
DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges de l’any

Dilluns, 17 de setembre

Dijous, 20 de setembre

21h00 > Pregària i adoració joves

21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults)

Divendres, 21 de setembre

Dissabte, 22 de setembre

Sant Mateu, apòstol i evangelista

Misses de vigília a les 17h30 i 20h00

Diumenge, 23 de setembre
Santa Tecla, patrona de Tarragona
DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges de l’any

Dilluns, 24 de setembre
Mare de Déu de la Mercè
Patrona de Barcelona
Festa de precepte pels residents a la ciutat.
Misses com tots els diumenges de l’any

Dimecres, 26 de setembre

Dijous, 27 de setembre
Sant Vicenç de Paul, prevere i fundador

Sants Cosme i Damià

21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults)

Divendres, 28 de setembre

Dissabte, 29 de setembre

Comença recés EMAUS per dones, fins diumenge
dia 30 a la tarda

Sants arcàngels, Miquel, Gabriel i Rafael
Misses de vigília a les 17h30 i 20h00

Diumenge, 30 de setembre
DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges de l’any

SALMS
Déu meu, dóna al rei el teu dret

72 (71)
1 Referit a Salomó.
Déu meu, dóna al rei el teu dret, dona-li la teva rectitud. 2 Que governi amb justícia el teu poble,
que sigui recte amb els humils. 3 Que les muntanyes duguin pau al poble, que li duguin
benestar els turons. 4 Que els humils es vegin emparats, i salvats els fills dels pobres. Que
desfaci els opressors! 5 Que duri com el sol i la lluna, segles i més segles.
6 Que sigui com la pluja que amara l'herbei, com els ruixats que assaonen la terra. 7 Que el
benestar floreixi als seus dies, i mesos i anys abundi la pau. 8 Que domini des d'un mar a l'altre,
des del Gran Riu fins a l'extrem del país.
9 Les tribus del desert s'agenollaran davant d'ell, els enemics s'abaixaran fins a la pols. 10 Els
reis de Tarsis i de les illes li portaran obsequis; els reis d'Aràbia i de Sebà li oferiran presents.
11 Li faran homenatge tots els reis, se li sotmetran tots els pobles. 12 Salvarà els pobres que
reclamen, els desvalguts que no tenen defensor. 13 S'apiadarà dels pobres i dels febles, els
salvarà de la mort; 14 els rescatarà d'enganys i violències, estimant com un tresor la seva vida.
15 Que visqui i li donin l'or d'Aràbia, que preguin per ell tots els dies i no parin mai de beneir-lo!
16 Que els camps de blat abundin al país, i pels cims onegin les espigues com al Líban; que les
ciutats floreixin com l'herba del camp.
17 Que es perpetuï el seu nom i creixi mentre duri el sol. Que els pobles es valguin del seu nom
per a beneir-se i li augurin la felicitat. 18 Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel, l'únic que fa
meravelles! 19 Sigui beneït per sempre el seu nom gloriós, que la seva glòria ompli la terra!
Amén, amén!
20 Fi de les pregàries de David, fill de Jessè.
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HORARIS DE MISSES I SERVEIS
Dies Feiners De dilluns a divendres:
09h00 català ; 13h00 castellà
Festius
20h00 alternat català/castellà
Sense
Dissabtes:
Precepte
09h00 català
misses de vigília:17h30 castellà / 20h00 català /
09h00 català ; 12h00 castellà; 1300 català
Diumenges i
19h00 Missa de famílies (català/castellà)
Festius
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

