Any 2, núm. 7, Pasqua de Resurrecció, 8 d’abril de 2012

Els mossens de la parròquia us desitgen una…

Agraïments
Moltes gràcies a tots i totes els qui heu col·laborat en la preparació i celebració dels actes de
Setmana Santa: monitors, lectors, animadors de cants, organistes, acòlits, els qui heu adornat
l’altar, els qui heu fet l’estil·lació de micròfon i altaveus a fora per la benedicció de rams, els
qui heu fet neteges, etc. El vostre servei generós ha contribuït a que les celebracions d’aquests
dies sants fossin ben dignes. Ben de cor, moltes gràcies!

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
20,45h) los jueves: 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

Domingo, 15 de abril, a les 13 h. Misa Familiar de Pascua
Participarán en ella los niños y niñas de todos los cursos de catequesis, con sus padres y
catequistas. Los niños y niñas que empezarán a comulgar durante este tiempo de Pascua,
renovarán las promesas del bautismo y recibirán una cruz de madera.

Excursió a Cervera per veure LA PASSIÓ
A les tauletes del final de l’església hi ha uns fulls amb tota la informació .Les
inscripcions es fan als despatx parroquial, en l’horari habitual. Dilluns, 16 d’abril, últim
dia per poder-se inscriure.

La Coral Oronell
Comencem en aquest Full Informatiu la presentació dels diferents grups que fan
activitats a la nostra parròquia. En Ferran Molina, en nom de la coral Oronell ens
ha fet arribar aquest article:

La Coral Oronell la formem un grup d’uns quaranta cantaires, entre
Sopranos, Contralts, Tenors i Baixos, dirigits per en Francesc d’Assís Pagès.
Assagem normalment un cop a la setmana, a les dependències de la
Parròquia.
Tenim per costum participar i cantar dos cops l’any a la Missa aquí a la
Parròquia: un dia per Pasqua i un altre per Nadal.
També, aprofitant els dies de Festa Major del barri del Congrés, fem un
concert aquí a la Parròquia del repertori de cançons que durant l’any hem
preparat.
Fora de la parròquia, la Coral participa en concerts a esglésies, places de
barris o teatres, actuant sols o juntament amb altres corals.

Pasqua Arxiprestal
Des de fa uns colla d’anys les 8 parròquies que formem l’arxiprestat de Vilapiscina ens trobem
per celebrar junts la Pasqua, cada any en una parròquia diferent. Aquest any la trobada és farà
la Parròquia de Santa Eulàlia, a les 5 de la tarda, el proper dissabte, 14 de maig.

Col·lecta pel Seminari
Es va fer el diumenge 18 de març, i a la nostra parròquia es van recollir 1.251,50 euros.
Moltes gràcies a tots i totes als qui hi vau col·laborar.

Colònies d’estiu parroquials
La parròquia fa unes colònies per a infants i joves els dies 1-8 de juliol.
Són molt divertides i sempre s’hi engresquen nanos de 7 a 16 anys
acompanyats pels monitors i el vicari de la parròquia. Aquest és el 10è any
consecutiu!
Enguany anirem a Romanyà de la Selva (Baix Empordà) a la casa de
l’Aldric (http://www.aldric.org). Una casa molt maca i que té instal·lacions
com ara piscina, camps de futbol, vòlei, bàsket..., i el preu total, amb
l’anada d’autocar i assegurança és de 235€.
Tot i ser un preu molt assequible no totes les famílies que volen que els seus fills hi vagin poden permetre’s
pagar aquest petit plus econòmic que representa. Es desitja que tots els feligresos de la parròquia que puguin
ajudin a subvencionar el cost econòmic que implica.
Tot donatiu al propòsit en qualsevol moment serà ben rebut. I és per això que també el diumenge 15 d’abril,
al final de totes les misses del matí, hi seran uns quants monitors al cancell amb informació de l’esplai dels
dissabtes al matí i de les colònies d’aquest any.
Els qui aportin algun ajut econòmic, com a senyal d’agraïment, els hi donaran un tros de coca o pastís fet per
ells i els seus familiars. Moltes gràcies!
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