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Resum del Consell Parroquial
El dimarts, 21 de febrer, en acabar la missa vespertina es va reunir el Consell
Parroquial. Després d’una breu pregària, cada un dels seus membres es va
presentar: dient el seu nom i cognoms i explicant a quin grup o grups de la
parròquia o del barri representava. Va faltar un dels membres que per descuit no va
ser convocat.
Es va seguir el següent ordre del dia:
1. Presentació de la finalitat del Consell Pastoral de la Parròquia, per part d’un
servidor.
2. Concretar dia, lloc, hora, temàtica, periodicitat... Es va decidir: reunir-nos un cop al mes, en dimarts,
a 2/4 de 9 del vespre, a “la peixera”. S’enviarà l’ordre del dia una setmana abans, per correu
electrònic o per carta els qui no tinguin correu. De moment Mn. Carles farà de secretari. També es
concretà la data dels propers Consells d’aquest curs: 13 de març / 8 de maig / 12 de juny / 10 de
juliol.
3. Qüestions més breus:
a) Presentació de la campanya de recollida d’aliments destinada al Banc d’Aliments de
Barcelona
b) Repàs dels actes de Quaresma, entre els quals la difusió de l’evangeli segons sant Marc (de la
qual es parlarà més avall en aquest Full Informatiu). I d’anar a veure una representació teatral
de La Passió. (En el moment d’editar aquest Full no podem concretar gaire. Però sí les dades
següents: dia: 22 d’abril – Lloc: Cervera, tot el dia. Donarem més detalls més endavant; de moment
ens podem reservar la data)

4. Precs i preguntes: es va fer una pregunta sobre la informació de l’estat de comptes de la parròquia
l’any 2011.
Fins aquí el resum. La meva impressió personal és que tota la reunió es va desenvolupar en un ambient molt
agradable, de respecte i participació, com penso que ha de ser i desitjo que sigui sempre.

Recogida de alimentos
Tuvo lugar el pasado domingo antes de cada una de las misas, como se había
anunciado. También se ha ido recogiendo alimentos en el Despacho Parroquial
durante esta semana. Agradecemos sinceramente la aportación de tantas personas.
Creemos que ha sido un éxito. La parroquia y nuestro barrio en general han
demostrado una gran sensibilidad ante las personas que más sufren las
consecuencias de la actual crisis. ¡Muchas gracias!
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Colecta de Manos Unidas
Se realizó en todas las misas del fin de semana 11-12 de febrero. Se entregó a Manos Unidas: 1.383,50
euros. Muchas gracias de nuevo.

Difusió de l’evangeli segons sant Marc.
El Cardenal Arquebisbe de Barcelona va parlar de la ”Missió Metròpolis” en el Full
Dominical de la setmana passada i la qualificava d’experiència d’evangelització. Aquesta
missió ha començat aquesta tarda, al Palau de la Música Catalana, amb la proclamació de
l’evangeli segons sant Marc, a càrrec d’una vintena de persones del camp de la cultura, els
mitjans de comunicació i l’esport
Una altra iniciativa emmarcada en aquesta “Missió Metròpolis” és la
difusió de l’evangeli segons sant Marc. L’arquebisbat ha editat uns
llibres senzills, en català i en castellà, amb el text de l’evangeli, dividit
en 12 sessions, i amb uns punts de reflexió al final que ajuden a la
reflexió personal o un petit grup.
A la parròquia disposem de 100 exemplars d’aquest llibret, en català, i
100 més en castellà. En el Consell parroquial es va creure convenient
oferir la possibilitat de fer un grup per llegir i comentar aquest evangeli,
un dijous cada quinze dies, als pares que porten els seus fills a
catequesi. En parlarem amb ells en la propera reunió i llavors
anunciarem els dies i les hores d’aquestes trobades, les quals seran
obertes a d’altres persones que ho desitgin.
Tothom qui vulgui algun exemplar d’aquesta edició de l’evangeli
segons sant Marc pot recollir-lo gratuïtament a la sagristia o al despatx,
però tenint en compte que l’ideal és fer-lo arribar a una persona,
familiar o veïna, que freqüenta poc l’església perquè el llegeixi
personalment o en un petit grup creat amb aquesta finalitat
Mn. Carles i un servidor ens oferim a acompanyar els grups que vulguin
fer aquesta experiència.
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Pregària per a quaresma
El temps de quaresma és un moment oportú per fer una estona de silenci, fer un parèntesi de tot allò que ens
destorba, i apropar-nos més a Déu, vet aquí una pregària que hi pot ajudar:
Així com els arbres es despullen lentament per a sobreviure a l’hivern, despulleu-me de
pensaments que m’impedeixin poder seguir vivint en l’esperança del retrobament.
Despulleu-me, que no serà fred el que sentiré, sinó l’escalf del vostre Amor.
Despulleu-me, que sense noses pugui apropar-me a la vostra calidesa.
I goso demanar més, despulleu-me de mi, que jo sóc el meu enemic. Amén.
Francesc Salvà Ribas, “Moments de silenci”

