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CONVENIÈNCIA D’UN CONSELL PARROQUIAL
El Consell Pastoral Parroquial és un organisme de corresponsabilitat pastoral que
tenen moltes parròquies i que jo personalment trobo a faltar a la nostra. No és un
organisme obligatori però sí molt recomanable. En el número 43 del Directori de
la Parròquia, signat pels bisbes de les diòcesis catalanes l’any 2001 diu: El
Concili Provincial Tarraconense, per la seva part, ha recomanat “vivament que
cada parròquia i cada arxiprestat tingui establert un Consell pastoral que
caldrà adaptar a la seva situació i a les seves possibilitat”
El Directori de la Parròquia ara esmentat dedica 9 números (del 42 al 50) a parlar
no només de la conveniència d’un Consell pastoral parroquial sinó també de les seves notes distintives, per qui
ha d’estar format, quines són les seves funcions bàsiques, la seva comunicació amb la resta de la parròquia, la
seva renovació, i què es pot fer si una parròquia és massa petita per tenir-ne.
Pel que fa a les seves notes distintives explica que: ha de ser estable, representatiu, consultiu, amb un pes molt
important en les seves conclusions, i servidor de la comunitat i de la comunió eclesial (nº 44). Adonem-nos,
doncs, que només és consultiu, que no té poder de decidir, que el rector que el convoca no té l’obligació de
sometre’s-hi. Tanmateix la meva experiència de 25 anys de rector en diverses parròquies, em diu que en la
majoria de casos ha estat molt positiu per a la parròquia fer passar al davant de la meva opinió el parer dels
membres del Consell. És per aquest motiu que el desitjo i que l’he trobat a faltar en aquests més de tres mesos
d’haver estat nomenat ser servidor de la parròquia de sant Pius X.
Perquè pugui ser representatiu, el Consell ha d’estar format per persones de les diferents realitats parroquials.
Perquè pugui ser operatiu no pot estar format per un nombre massa nombrós de persones.
En comptes de nomenar jo mateix les persones del Consell, considero millor que els diferents grups o serveis
parroquials escullin lliurement quin dels seus membres els representarà al Consell. També és molt convenient
per a la bona marxa del Consell que els membres que en formen part siguin sempre els mateixos fins que arribi
el moment de renovar-los. La persona escollida ha de tenir la possibilitat de reunir-se periòdicament (un cop al
mes, més o menys), els vespres i, sobre tot, entre altres qualitats, ha de tenir capacitat de diàleg (saber escoltar i
parlar respectuosament; sense voler imposar la seva opinió)
El Directori de la parròquia, en el seu número 45 diu: El Consell pastoral Parroquial, presidit pel rector, convé
que estigui format pels preveres – i diaques, si n’hi ha - de la parròquia, per representants de les comunitats de
la vida consagrada residents a la parròquia, pels representants dels grups d’acció pastoral parroquials, dels
moviments, i per altres representats del territori de la parròquia.
Concretant-ho a la nostra parròquia, i després de parlar-ne amb Mn. Carles, crec que haurien d’estar
representats en el nostre Consell un o una: - catequista – membre de l’equip de litúrgia – voluntari o voluntària
de Caritas – Institució Teresiana – Escoles cristianes (La Salle, Arrels) - Economia – Vida Creixent o Camí
d’Esperança – monitor/a de l’Esplai – i també, per la seva repercussió a la parròquia, tot i no ser cap servei
estrictament parroquial, algú de: Coral Oronell, Caminants del Congrés, Agrupament Escolta i Comissió de
Festes o Coordinadora d’Entitats del barri. Potser una mateixa persona podria representar més d’un àmbit. Per
altra banda no cal que qui vingui al Consell sigui el màxim responsable del seu grup.
Aprofito aquest primer Full Informatiu del 2012 per demanar als grups que acabo d’esmentar que triïn entre els
seus membres la persona que, per qualitats i temps, pugui formar part del Consell Pastoral de la nostra
parròquia. Tant de bo el proper mes de febrer ja es pugui reunir i començar a funcionar. Moltes gràcies per
endavant.
Joan Miranda

ANUNCIO DE LAS FIESTAS DEL AÑO
La gloria del Señor se ha manifestado en Belén
y seguirá manifestándose entre nosotros,
hasta el día de su retorno glorioso.
Por eso os anuncio con gozo, hermanos y hermanas,
que así como nos hemos alegrado en estas fiestas
de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo,
nos alegraremos también en la gran celebración pascual
de la Resurrección de nuestro Salvador.
Así pues, tengamos presente que este año
el ejercicio de la Cuaresma,
que nos prepara para les fiestas pascuales,
comenzará el día 22 de febrero, miércoles de Ceniza
y del 6 al 8 de abril celebraremos con fe el Triduo Pascal
de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús.
El día 8 de abril será la Pascua,
la fiesta más grande del año.
y a los cincuenta días
como culminación de la cincuentena pascual,
el domingo 27 de mayo, celebraremos la solemnidad de Pentecostés,
el don de Jesús resucitado a su Iglesia:
su Espíritu Santo.
Cada domingo nos reuniremos para celebrar la Eucaristía
conmemorando la resurrección del Señor
y veneraremos también la memoria de la Virgen en sus fiestas,
y de tantos hermanos santos y santas
que nos acompañan en nuestro camino.
Todos los días son santos y buenos
para los que están en gracia de Dios.
Y ya al finalizar el año, el día 2 de diciembre,
iniciaremos un nuevo año litúrgico
con la celebración del domingo primero
del Adviento de nuestro Señor Jesucristo.
A él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos,. Amén.
Col·lecta Caritas Diocesana: en motiu de la Campanya de Nadal, feta la nostra parròquia el cap de setmana
17-18 de desembre Es van recollir 1.705,00 euros. Moltes gràcies!
Col·lecta de Mans Unides contra la Fam: es farà, si Déu vol, el cap de setmana 11-12 de febrer. Ens demanen
que col·laborem a fer realitat dos projectes:
• Suport a una ràdio comunitària: formació de tècnics locals i producció de 52 programes setmanals
dirigits a dones en situació de marginació, de Rumbet (Sudan del Sud), amb un pressupost de 97.752
euros.
• Creació d’un sistema d’abastiment d’aigua gestionat per dones transformadores de l’ecosistema, a
Bhilwara (Rajashtan – Índia), amb un pressupost de 139,977 euros.
La presentació detallada de cada projecte ocupa l’espai d’una pàgina. Si algú el vol conèixer li podem fer una
fotocòpia.

Parròquia de Sant Pius X, c/ Cardenal Tedeschini, 52 · 08027 Barcelona · telf. 933 528 006 · url: www.santpiusx.net · email:
parroquia@santpiusx.net. MISSES: Feiners, dissabtes i vigílies: 9h i 20h. Diumenges: 9h, 11’30h, 13h í 20h.
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