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“DEU ES AMB MI”
El Cardenal Arquebisbe de Barcelona ens dirigeix a tots els diocesans
una nova Carta Pastoral per ajudar-nos a preparar un nou curs que
tornarà a estar marcat per la pandèmia de la Covid-19 i per la crisi
sanitària, social i econòmica que ha provocat.
El motiu d’aquesta carta es la propera beatificació d’un jove màrtir,
Joan Roig i Diggle, que tindrà lloc a la Basílica de la sagrada Família el
dia 7 de Novembre de 2020.
“Déu és amb mi! Aquestes magnífiques i inspiradores paraules, van ser
les que el màrtir Joan Roig va dir a la seva mare, abans que els seus
botxins el vinguessin a buscar. Ell va viure la seva pròpia passió. Els
sentiments que va experimentar, de ben segur, serien molts semblants
als que va tenir Jesús mentre pregava a l’hort de Getsemaní. Observem
com el neguit que hi ha o, que pot haver, en una ànima humana, es
transforma en goig i joia quan s’accepta deixar-ho tot en mans de Déu:
“Que no es faci com jo vull, sinó com Tu vols” (Mt 26,39), i això és el
que aquest jove decidit i valent, va fer. El màrtir necessitava la presència del Pare i, després de combregar, la va sentir: “Déu és amb
mi!”. Tenia 19 anys.
Us recomanem que llegiu la Carta pastoral escrita pel Cardenal Joan
Josep Omella, perquè el testimoni del màrtir ha de ser per a tots nosaltres, joves i grans, model i inspiració en la nostra vida cristiana, per
viure-la d’una manera autèntica i conscient, encara que això impliqui
haver de donar la vida.
A continuació els deixem el link de l’esmentada Carta Pastoral, perquè
el puguin consultar i fer-ne la lectura :
https://joanroigdiggle.com/documents/carta-pastoral-deu-es-amb-mi/

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00
RETORN A L’ESGLÈSIA – NORMES DE SEGURETAT
- Mascareta i desinfecció de mans obligatòries
- Suprimir qualsevol contacte físic entre els fidels, especialment en el moment de
la Pau i al anar a combregar.
- Al anar a combregar fer-ho de forma ordenada i respectant la separació de
seguretat recomanada.
- La comunió serà dipositada directament a la mà del fidel.
- A la sortida, fer-ho en ordre i evitar rotllanes i grups en l’interior del temple,
l’atri o al carrer en la zona d’influència del temple.

Benvinguts a casa
La Parròquia es la casa de tots. L’església on es celebra, creix i s’alimenta la Fe,
que es manté amb els donatius ordinaris o extraordinaris dels feligresos i altres
persones que valoren el nostre treball Pastoral. La Nostra Parròquia te que demanar la vostra ajuda de forma habitual per mantenir el temple i poder realitzar
totes les tasques pastorals que repercuteixen en el be de tots. Per això la Parròquia de Santa Agnès fa una crida a la vostre generositat cristiana.

Fes-te’n soci col·laborador
Ajuda’ns en les nostres tasques pastorals i al manteniment
del temple.
Els donatius a l’Església son deduïbles en la vostra declaració de renda, d’acord
amb els límits establerts per la Llei.
Ompliu la butlleta que trobareu al final d’aquest full
DONATIUS PER ALTRES MITJANS
També podeu realitzar els vostres donatius dominicals a traves del codi BIZUM
00027, o bé directament amb la vostra tarja (crèdit o dèbit) al terminal TPV disponible al temple, al costat de les escales de la capella del Santíssim.
NOVA IL·LUMINACIÓ DEL TEMPLE
Aprofitant el tancament obligat per la pandèmia vàrem pintar el temple, millorant la
seva lluminositat. Hem aprofita per il·luminar de forma individualitzada tots els mosaics del temple. Si algú vol ajudar-nos a finançar el seu cost hem establert dues
modalitats: Import total d’un mosaic : 250 € o bé donatiu pel 50% es a dir 125 €

AGENDA OCTUBRE 2020
Dijous 1 d’octubre
Santa Teresa de l’Infant Jesús (Lisieux)
Dissabte 3 d’octubre
Sant Francesc de Borja (s.j.)
Misses de vigília 17h30 i 20h
Dilluns 5 d’octubre
21h00 Pregària i Adoració Joves
Dijous 8 d’octubre
20h45 Pregària i Adoració Adults
Diumenge 11 d’octubre
Diumenge XXVIII del temps ordinari
Misses com tots els diumenges de l’any
Dimecres 14 d’octubre
21h00 Pregària i Adoració Universitaris
Divendres 16 d’octubre
Santa Margarida-Maria Alacoque
Diumenge 18 d’octubre
Diumenge XXIX del temps ordinari
“DOMUND”
Misses com tots els diumenges de l’any
Dimecres 21 d’octubre
21h00 Pregària i Adoració Universitaris
Dissabte 24 d’octubre
Sant Antoni Mª Claret
Misses de vigília 17h30 i 20h
Dilluns 26 d’octubre
21h00 Pregària i Adoració Joves
Dijous 29 d’octubre
20h45 Pregària i Adoració Adults

Divendres 2 d’octubre
Primer divendres de mes
Els sants Àngels de la Guarda
Diumenge 4 d’octubre
Diumenge XXVII del temps ordinari
Sant Francesc d’Assis (ofm)
Misses com tots els diumenges de l’any
Dimecres 7 d’octubre
Mare de Déu del Roser
21h00 Pregària i Adoració Universitaris
Dissabte 10 d’octubre
Mare de Déu del Remei
Misses de vigília 17h30 i 20h
Dilluns 12 d’octubre
Mare de Déu del Pilar
Dijous 15 d’octubre
Santa Teresa de Jesús (Àvila)
20h45 Pregària i Adoració Adults
Dissabte 17 d’octubre
Mare de Déu de la Bonanova
Misses de vigília 17h30 i 20h
Dilluns 19 d’octubre
21h00 Pregària i Adoració Joves
Dijous 22 d’octubre
20h45 Pregària i Adoració Adults
Diumenge 25 d’octubre
Diumenge XXX del temps ordinari
Misses com tots els diumenges de l’any
Dimecres 28 d’octubre
21h00 Pregària i Adoració Universitaris
Dissabte 24 d’octubre
Misses de vigília 17h30 i 20h

Catequesi sobre el parenostre
8. Sigui santificat el vostre nom
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Les peticions del parenostre són set, que es poden dividir fàcilment en dos
subgrups. Les tres primeres tenen al centre el «Tu» de Déu Pare; les altres quatre
tenen al centre el «nosaltres» i les nostres necessitats humanes. En la primera
part Jesús ens fa entrar en els seus desitjos, tots adreçats al Pare: «sigui santificat el vostre nom, vingui el vostre regne, faci’s la vostra voluntat»; en la segona
és ell qui entra en nosaltres i es fa intèrpret de les nostres necessitats: el pa de
cada dia, el perdó dels pecats, l’ajut en la temptació i l’alliberament del mal.
Aquí trobem la matriu de tota pregària cristiana —diria de tota pregària
humana—, que sempre està formada, per una part, de contemplació de Déu, del
seu misteri, de la seva bellesa i bondat, i, per una altra, de sol·licitud sincera i
valenta d’allò que ens serveix per a viure, i viure bé. Així, en la seva simplicitat i
en la seva essencialitat, el parenostre ensenya al qui prega a no multiplicar
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)Papa Francesc – Audiència General del 27 de febrer de 2019
) Document de la Conferència Episcopal Tarraconense

paraules buides, perquè —com diu Jesús mateix— «bé sap el vostre Pare de què
teniu necessitat abans que li ho demaneu» (Mt 6,8).
Quan parlem amb Déu, no ho fem per revelar-li el que tenim en el cor: ell
ho coneix molt millor que nosaltres! Si Déu és un misteri per a nosaltres, nosaltres en canvi no som un enigma als seus ulls (cf. Sl 139,1-4). Déu és com aquelles mares que en tenen prou amb una mirada per entendre-ho tot dels fills: si
estan contents o tristos, si són sincers o oculten alguna cosa…
El primer pas de la pregària cristiana és per tant el lliurament de nosaltres
mateixos a Déu, a la seva providència. És com dir: «Senyor, tu ho saps tot, no
cal que t’expliqui el meu dolor, et demano només que tu estiguis aquí al meu
costat: Tu ets la meva esperança.» És interessant observar que Jesús, en el discurs de la muntanya, immediatament després d’haver transmès el text del parenostre, ens exhorta a no preocupar-nos i no angoixar-nos per les coses. Sembla
una contradicció: primer ens ensenya a demanar el pa de cada dia i després ens
diu: «No us preocupeu, pensant què menjareu, o què beureu, o com us vestireu»
(Mt 6,31). Però la contradicció és només aparent: les preguntes del cristià expressen la confiança en el Pare; i és precisament aquesta confiança la que ens fa
demanar el que necessitem sense preocupacions ni agitació.
És per això que preguem dient: «Sigui santificat el vostre nom!» En aquesta
petició —la primera! «Sigui santificat el vostre nom!»— se sent tota l’admiració
de Jesús per la bellesa i la grandesa del Pare, i el desig que tots el reconeguem i
l’estimem pel que realment és. I al mateix temps i ha la súplica que el seu nom
sigui santificat en nosaltres, en la nostra família, en la nostra comunitat, a tot el
món. És Déu qui santifica, qui ens transforma amb el seu amor, però al mateix
temps també som nosaltres qui, amb el nostre testimoni, manifestem la santedat
de Déu en el món, fent present el seu nom. Déu és sant, però si nosaltres, si la
nostra vida no és santa, hi ha una gran incoherència! La santedat de Déu s’ha de
reflectir en les nostres accions, en la nostra vida. «Jo sóc cristià, Déu és sant,
però faig moltes coses dolentes», no, això no serveix. Això també fa mal; això
escandalitza i no ajuda.
La santedat de Déu és una força en expansió, i nosaltres preguem perquè
es trenquin ràpidament les barreres del nostre món. Quan Jesús comença a predicar, el primer a pagar-ne les conseqüències és precisament el mal que afligeix
el món. Els esperits malignes diuen: «Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de
Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu!» (Mc
1,24). Mai no s’havia vist una santedat semblant: no es preocupava de si mateixa, sinó que es projectava a l’exterior. Una santedat —la de Jesús— que es

difon en cercles concèntrics, com quan es llença una pedra en un llac. El mal té
els dies comptats —el mal no és etern—, el mal ja no ens pot fer mal: ha arribat
l’home fort que pren possessió de la seva casa (cf. Mc 3,23-27). I aquest home
fort és Jesús, que ens dona també a nosaltres la força per prendre possessió de
la nostra casa interior.
La pregària allunya tota la por. El Pare ens estima, el Fill alça els braços
unint-los als nostres, l’Esperit treballa en secret per la redempció del món. I
nosaltres? Nosaltres no ensopeguem en la incertesa. Però tenim una gran certesa: Déu m’estima; Jesús ha donat la vida per mi! L’Esperit és dintre meu.
Aquesta és la gran cosa segura. I el mal? Té por. I això és bonic.

SALMS
Senyor, Déu, salvador meu
88

(87)

Càntic, salm. Del recull dels fills de Corè. Per al mestre de cor: a la tonada de «Mahalat
leannot». Poema d'Eman, l'ezrahita.
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Senyor, Déu, salvador meu, clamo al teu davant nit i dia.
3 Que arribi fins a tu la meva súplica, estigues atent al meu plany.
4 Són massa els mals que m'afeixuguen, ja em sento a les portes de la mort; 5 tothom em
veu amb el peu a la fossa, com un home que ha perdut les forces.
6 Tinc un lloc entre els morts, sóc com algú llançat a la tomba i deixat de la teva mà, que
tu ja no recordes.
7 M'has enfonsat al gorg pregon, a la foscor dels abismes; 8 el teu rigor pesa damunt meu,
m'aclaparen les teves onades.
9 Has allunyat de mi els coneguts, m'has fet repugnant per a tothom; estic reclòs, no puc
sortir, 10 els ulls se'm consumeixen de pena. Senyor, jo t'invoco cada dia i alço les mans a tu.
11 ¿És per als morts que fas prodigis? ¿S'aixecaran les ombres a lloar-te? 12 Als sepulcres,
¿qui parla del teu amor? ¿Qui et té per lleial al país de la mort? 13 ¿Qui coneix els teus prodigis
al lloc tenebrós,
la teva clemència al país de l'oblit?
14 Jo et crido auxili, Senyor, cada matí t'arriba la meva súplica.
15 Senyor, per què m'abandones i m'amagues la teva mirada?
16 Des d'infant que sóc feble i dissortat, els teus terrors em dobleguen, 17 la teva fúria em
passa pel damunt; m'anorrea el teu esglai, 18 m'envolta com aigua tot el dia, em cobreix pertot
arreu.
19 Has allunyat de mi veïns i amics, em fa companyia la foscor.
2
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HORARIS DE SERVEIS
CONFESSIONS:
BAPTISMES:
Dies feiners de 19h15 a 20h45
Dies i hores convingudes.
Festius ¼ d’hora abans de les misses
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
Misses:
(1) Català – (2) Castella – (3) Bilingüe – (4) alternat català / castellà

Fes-te’n soci col·laborador
Ajuda’ns en les nostres tasques pastorals i al manteniment del
temple.
Els donatius a l’Església son deduïbles en la vostra declaració de renda, d’acord amb els
límits establerts per la Llei.

Nom
Cognoms
Adreça
Població

Codi Postal

DNI/NIF
Telèfon

Mòbil

Correu electrònic

Desitjo col·laborar amb la Parròquia de Santa Agnès de Barcelona amb la quantitat de
€

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Un sol cop

Marqueu (x) l’opció desitjada. Podeu dipositar les butlletes a les bústies del temple, la sagristia o el despatx
parroquial

DOMICILIACIÓ BANCARIA:
Banc o Caixa

Codi compte:
/

/

/

/

/

Signatura

La PARRÒQUIA DE SANTA AGNÈS manifesta que la informació que ens lliureu i la que es generi mentre hi
mantingueu relació s’incorporarà a la Base de Dades General d’administració de la Parròquia a fi de mantenirvos informat i de complir les obligacions que assolim.
Els destinataris de la informació son les persones que col·laboren amb la Parròquia. La Parròquia no cedeix
dades. Només les cedirà quan ho demani una autoritat o quan l’afectat ho consenti
A la Parròquia hi ha espais de difusió pública d’informació – Web, blocs, revista, butlletins, cartells informatius
i altres publicacions – on es poden publicar imatges, so, treball o dades de les persones que col·laboren en les
activitats parroquials
El responsable de la Base de Dades es la Parròquia de Santa Agnès. Quan vulgueu, podeu exercir els drets
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació i demanar qualsevol aclariment, dirigint un escrit a Parròquia de
Santa Agnès, carrer Sant Elies 23, 0806-BARCELONA o be, ho podeu fer per correu electrònic dirigint-lo a
despatx@santaagnes.com o be, podeu trucar al núm. 932 00 29 16.

