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SALUTACIONS
Déu vos guard! Cada diumenge, en acabar la missa, Mn. Carles De la
Fuente o un servidor, informem breument d’algunes activitats de la parròquia.
Conèixer el que fa la parròquia, ens ajuda a sentir-nos part d’una mateixa
comunitat parroquial.
Per tal de poder ampliar aquella informació, amb Mn. Carles hem cregut
convenient començar una senzilla publicació interna de la parròquia amb les
següents finalitats: - fer conèixer i comentar les activitats de la parròquia –
anunciar propers actes – fer-nos ressò d’activitats del barri – anunciar o recordar
actes de nivell arxiprestal o diocesà - ...
Està previst que, de moment, aquest Full Informatiu surti el primer i el tercer cap
de setmana de cada mes.
No cal dir que seran benvinguts tots els suggeriments per millorar aquest
Full, com també totes les col·laboracions.
Agraeixo a Baltasar De Haro que hagi acceptat fer la capçalera d’aquest Full.
Al vostre servei, Joan Miranda

EQUIP DE LITÚRGIA
Aquest equip, que funciona a la nostra parròquia des de fa
molts anys, el formen bàsicament els monitors de les misses,
els animadors de cants i els organistes.
El passat dijous, 27 d’octubre, va fer la segona de les seves
reunions mensuals d’aquest curs. Resumeixo a continuació
els temes tractats.
- La reunió començà i acabà amb un cant
- Aclariment, que s’havia demanat a la reunió anterior, sobre
la comunió sota les dues espècies i alguns gestos dels fidels
durant la missa.
- Lectura i comentari del primer objectiu del Pla Pastoral
Diocesà, amb diverses intervencions.
- Qüestions concretes: 1: horari i lloc de les misses del 2 de novembre; 2: proposta acceptada de reunir-se
els animadors de cants i els instrumentistes per triar conjuntament els cants de tots (o uns quants)
diumenges d’un temps litúrgic; 3: demanar a una persona de la comunitat que vetlli per les flors del
presbiteri; 4: treure dels bancs els cantorals fets malbé i substituir-los per uns de més nous;
- Temes de la propera reunió: llegir i comentar el segon objectiu dels Pla Pastoral i preparar les
celebracions de l’Advent.
Al marge del resum, permeteu-me que agraeixi des d’aquí la dedicació de tots els membres de l‘equip de
litúrgia, que ens ajuden (alguns des de fa anys) a viure millor les celebracions litúrgiques, sobretot la
missa dominical. Moltes gràcies!
Joan Miranda

ALGUNS HORARIS
Despatx parroquial: Dilluns, dimecres i divendres de les 6 a 2/4 de 8 de la
tarda (de 18 a 19,30h). Hem reduït mitja hora l’horari del Despatx perquè
sovint el mateix mossèn que atén al Despatx ha de celebrar la missa
vespertina de les 8. Tanmateix si algú no pot venir en aquestes hores, pot
posar-se en contacte amb un dels mossens i quedar un altre moment. Joan: 93
352 80 06 –. Carles: 93 340 18 99 i 645 222 978
Confessions: Dissabtes i vigílies, de les19,15 a les 19,45 – Diumenges i festes:
de les 10,45 a les 11,15. I també a hores convingudes.

NUEVA WEB DE LA PARROQUIA
“Renovarse o morir”, este tópico, aunque se puede
hacer servir demagógicamente i convertirse fácilmente en
una falacia (como muchas otras expresiones) es cierto.
En este caso está justificado. Hoy en día las nuevas
tecnologías están cambiando el mundo de una manera
acelerada e incluso inesperada. Un factor importante
dentro de todo esto es “internet”, y en concreto la “web”:
se dice que quien no tiene presencia en internet, quien no
tiene ninguna web, no existe. Y según como es verdad.
Pues bien, ahora ya no se puede decir que no: la
Parroquia de San Pio X “está al día”. En este sentido ya
“existe”, ya está “en la red”. La nueva web (apuntad
todos!) tiene como nombre: www.santpiusx.net.
Pero tampoco se trata de entrar dentro de la carrera
empresarial, que puede desembocar en un pragmatismo y
en un competitivismo sin escrúpulos. No, más bien es “actualizarse” en la misión cristiana de extender el
evangelio, de ir por doquier testimoniando y dando a conocer el Reino de Dios.
Y en efecto, la red es una buena manera de anunciar el mensaje cristiano a nivel mundial. A partir
de ahora las puertas de la parroquia no están solo abiertas a la gente del barrio, sino a todo el mundo.
Todo el que acceda a la web, puede entrar en nuestra parroquia, ver e informarse de lo que hacemos, de lo
que vivimos, de lo que creemos…
En el mensaje del Papa Benedicto XVI de las últimas Jornadas Mundiales de las Comunicaciones
Sociales lo recomendaba vivamente: la importancia de hacer conocer esta realidad tan rica como es el
Evangelio. Y, por descontado, la Iglesia reclama la máxima difusión posible.
Todo lo sea facilitar su acceso es bienvenido, y si es un acceso a nivel global, como ahora lo
permite internet, tanto mejor.
Carlos de la Fuente
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