Any 2, núm. 6, Diumenge IV de Quaresma, 18 de març de 2012

Resum del Consell Parroquial
El passat dimarts, 13 de març, es va reunir el Consell Parroquial, amb
l’absència de dos membres que s’havien excusat. Després de la pregària inicial
cada un dels membres del Consell que va voler va exposar aquelles qüestions
que creia convenient que es tractessin. Van sortir aquestes qüestions.
- Que la parròquia continuï col·laborant amb la comissió de Festes del
Barri pel que fa als actes de la Festa Major (es va concretar el concert
de la Banda Municipal i la cavalcada de Reis).
- Reflexionar sobre el que cal fer perquè els joves participin més de la
vida de la parròquia, de la missa dominical, dels grups...
- Pensar en la possibilitat de recollir roba per a gent necessitada,
distribuint-la nosaltres mateixos o portant-la a d’altres parròquies que ja tinguin aquest servei
organitzat, com per exemple, Santa Eulàlia de Vilapiscina.
- Revisar la relació amb els pares que porten fills a la catequesi d’infants.
- Participar en les festes del centenari de la Institució Teresiana, concretament en l’anada a Montserrat
el diumenge 22 d’abril.
- Replantejar la visita i l’assistència espiritual als malalts que viuen a casa seva.
Després es passà a tractar qüestions més breus:
- Actes de l’arxiprestat: dissabte 24 de març, de 10,30 a 13: Recés de quaresma, a la casa de la Santa
Creu. – dissabte, 14 d’abril, a les 17,00h: Pasqua arxiprestal, a la parròquia de santa Eulàlia.
- Informació sobre la Recollida d’aliments. Entre la nostra parròquia i l’Agrupament Escolta Sant
Pius X, es van recollir una mica més de 2.000 kg. de menjar. Entre els 34 Agrupaments Escoltes de
la Demarcació de Barcelona: de 15.000 a 18.000 Kg. Es valora molt positivament aquesta iniciativa i
la resposta obtinguda. Per part dels A.E. hi ha la intenció de fer aquesta recollida un cop l’any tot i
que es revisarà la data. Per part de la parròquia hi ha la intenció de tornar-hi abans de l’estiu.
- Pel que fa a anar a veure La Passió de Cervera es van explicar les moltes gestions fetes i es concretà
que en un Full a part es donarien tots els detalls: l’horari, el preu de l’entrada al teatre, de l’autocar,
de la visita a la ciutat, de la celebració de l’Eucaristia, dels dies i llocs per fer la inscripció...
- Semblà convenient posar el nom i els cognoms dels membres del Consell Pastoral i a quin grup
representen.. Són aquests: els 3 mossens de la parròquia: Joan Miranda, rector; Carles De la Fuente,
vicari; Francesc Torrebadella, diaca. – Ma. Assumpció Baró, La Salle – Toni Castro – Escola Arrels
– Lluís Dalmau, Caritas – Francesc Gallardo, Coordinadora d’entitats del barri – Aurora Gómez,
Institució Teresiana - Míriam González, Agrupament Escolta Sant Pius X – Manel Matoses,
Caminants del Congrés - Ferran Molina, Coral Oronell –Pere Pagès, Litúrgia – Carles Perapoch,
AFAC – María Nisa, Camí d’esperança - Eduard Ràfols, Economia – Agustín Villalba – Catequesi
d’infants – José Luis Villalba, Esplai parroquial.
En el darrer punt, el de precs i preguntes, es va tractar de:
- Que cada un dels representants dels diferents grups de la parròquia faci un article sobre la seva
activitat per publicar-lo al Full Informatiu, per tal que tots puguem conèixer què fan cada grup.
- Felicitar a Mn. Carles per la creació de la Web de la parròquia, pel seu encert i utilitat.
- Es pregunta sobre l’estat de la distribució i treball per grups de l’evangeli segons sant Marc.
- Es demana que s’avisi que a finals de març hi ha el canvi d’hora
(la nit del dissabte 24 al diumenge 25 de març: les 2h passa a les 3h.).

Leer en grupo el evangelio según san Marcos:
Las reuniones de aquellas personas que quieran hacer esta lectura y su comentario en la
parroquia tendrán lugar en “la peixera”, al terminar la misa de las 20,00h (entre las 20,30 y
20,4h) los jueves: 22 de marzo; 12 y 26 de abril; 10 y 24 de mayo; 7 de junio. En la
primera reunión se dará el libro que ha editado el arzobispado de Barcelona, en catalán y
en castellano
Aunque en este momento no lo podemos asegurar, es posible que se haga uno o dos grupos
más, los martes o los miércoles, a la hora de catequesis, pensado para los padres que traen
sus hijos, pero abierto también a quien lo desee. De esta segunda posibilidad informaremos
oportunamente.

Celebraciones de Semana Santa y Pascua:
Se mantendrá el horario de años anteriores, añadiendo la Celebración Comunitaria
de la Penitencia, que tendrá lugar, Dios mediante, el martes santo, 3 de abril, al
terminar la misa de las 20,00h. Estos datos saldrán publicados el próximo domingo en
un díptico en catalán y en castellano.

Solemnitats de Sant Josep i l’Anunciació del Senyor:
Durant el temps de quaresma, la celebració dels sants només és a manera de commemoració,
no es poden celebrar les memòries ni les festes. I és que quaresma és un temps litúrgic molt
fort que passa al davant per ressaltar el sentit de la importància de les festes pasquals a les
quals ens preparem.
Ara bé, les solemnitats ja no és el cas. I és aquí on entra Sant Josep, el pare de Jesús.
El seu dia, 19 de març, és un dia de solemnitat. Tot i que no sigui festa civil, a les

eucaristies pròpies del dia, 9h. í 20h. (aquesta última a l’altar major), es celebrarà
Sant Josep amb la solemnitat que escau a aquell que va ser un digne espòs de Maria i que va
tenir tanta cura de la vida i el creixement de Jesús.
També, la solemnitat de l’Anunciació del Senyor, es celebrarà el dilluns 26 de març. En aquest cas, passa a dilluns
(tocava diumenge 25) perquè primen el diumenges de quaresma. L’horari també és l’habitual dels dies feiners.

Dia del Seminari - Preguem per les vocacions
Déu, Pare nostre,
que vàreu enviar el vostre Fill Jesucrist per salvar el món:
Ell segueix cridant avui i escollint alguns dels seus deixebles
per tal de convertir-los en apòstols de la seva Església.
Susciteu, amb la força de l’Esperit Sant,
respostes abundants i generoses a les seves crides en les famílies,
en les comunitats cristianes i en la vida dels seminaris.
Que s’acomplexi així la promesa:
“us donaré pastors segons el meu cor”;
sacerdots, ministres fidels de la Paraula,
de l’Eucaristia i del Perdó.
Que visquin sempre identificats amb Crist
i sentin ardentment la passió per l'EvangeIi.
Que la Mare de Déu, Mare dels sacerdots
i Estel de l’Evangelització els acompanyi.
Per Jesucrist, Senyor nostre. Amen.

