Any 2, núm. 9, Diumenge V de Pasqua, 6 de maig de 2012

Combregar quan no es pot sortir de casa
Hi ha persones que des que van fer la Primera Comunió han continuat
combregant habitualment un cop a la setmana o fins i tot cada dia. Però que ara
no combreguen perquè no poden sortir de casa per malaltia, edat, invalidesa o pel
motiu que sigui.
De vegades m’assabento d’aquest fet quan els familiars vénen a la parròquia amb
motiu de la seva mort. Llavors m’expliquen que quan es valia per ella mateixa
venia molt sovint a missa, però des que no va poder sortir de casa – i d’això pot
fer-ne tres anys! - no ha combregat més. Davant d’aquesta explicació acostumo a
callar perquè el moment dolorós que estan vivint aquells familiars m’ho
aconsellen. Tanmateix per dintre penso: per què no ens ho heu dit abans? per què no us heu preocupat que
algú de la parròquia li portés la comunió a casa?
Fa pocs dies un bon parroquià em va parlar d’una senyora que sempre havia vingut a missa i que ara estava
impossibilitada. Qui m’ho explicava estava a punt de fer el pas de parlar amb el marit de la senyora
impossibilitada per suggerir-li que la parròquia podria portar la comunió a la seva esposa. Abans però de fer
aquest pas volia assegurar-se que jo hi aniria aportar-li la comunió. La meva resposta va ser que sí,
evidentment, que tant Mn. Carles com un servidor, com algun laic de la parròquia, amb molt de gust li
portaríem l’eucaristia a casa d’una manera periòdica.
Força gent m’ha parlat que Mn. Fernando, al cel sigui, portava la comunió a moltes persones que no podien
sortir de casa. I m’ho deien com un elogi. Jo també ho veig així i m’ofereixo a continuar-ho. Ara bé, crec
que cal tenir present algunes coses:
•

Arraconar la frase: “no volem molestar al capellà, que ja té prou feina”. Mentida. Això és un tòpic
tan fals com el que diu que els capellans no fem res. Hi ha temps per a moltes coses si t’organitzes i
tens ganes de fer-les.

•

Per part dels familiars, cal abandonar el prejudici que si li ho proposen a la persona malalta o gran
aquesta s’espantarà. Familiars: estic segur que estimeu aquesta persona gran o malalta que teniu a
casa i que feu tot el que podeu per ella, estic convençut que respecteu les seves creences. Per això us
demano, si us plau, que no sigueu una barrera entre la parròquia i el qui estarà content de poder
combregar.

•

També per part dels familiars, però també per part de veïns o coneguts, cal que feu el pas de
comunicar-ho las mossens de la parròquia. Nosaltres no podem endevinar qui no surt de casa com
abans però continua mantenint la fe i les ganes de rebre el Senyor. Cal que algú ens ho comuniqui.

•

També cal acceptar que faci aquest servei un laic o laica, com ja ho fan alguns a la nostra parròquia.
El capellà pot fer-ho més de tant en tant i un laic o laica, fins i tot un
familiar, ho pot fer més sovint.

Avui parlo d’aquest tema perquè el proper diumenge, sisè de Pasqua, que no
sortirà el Full Informatiu, se celebra la Pasqua del Malalt. Potser l’any vinent en
aquesta data farem una Celebració Comunitària de la Unció dels Malalts.

La Catequesis Infantil
Aquesta setmana és el torn de la Catequesi d’Infants, la catequista Maria Àngels ens dirà unes paraules
sobre aquesta tasca pastoral que la Parròquia obre als infants amb edat ja catequètica.
En nuestra Parroquia hay catequesis para niñas y niños que quieren
hacer la 1ª comunión y quieren conocer más a Nuestro Señor.
A parte de la 1ª comunión también hay para hacer la Confirmación.
Todas las semanas, unos días unos, otros días otros, hay catequistas
que voluntariamente y por medio de libros, explican y dan a conocer
la vida del Señor y también les enseñan a rezar, a cantar, a saber estar
y escuchar.
Se intenta que los niños y niñas aparte de aprender, también se lo
pasen bien, hay días que se les pasa un DVD (claro está de religión) y
celebramos la Navidad y la Pascua.

Reuniones y celebraciones de esta quincena
A les 20,45h: Consejo Parroquial, con la participación del Delegado Diocesano para la
Pastoral Juvenil, Mn. Brun Bérchez
Jueves, 10: A las 20,30: lectura y comentario del evangelio según san Marcos
A les 21,30: reunión de padres y padrinos para preparar el bautismo
Sábado, 12: A las 17h: celebración del bautismo
Domingo 13: En las misas de las 11,30h y 13h: Primeras Comuniones.
A las 17h: celebración del bautismo
Miércoles 16: A las 20,45: Reunión de la comisión de Liturgia
Jueves, 17: A las 17h: reunión del grupo “Vida Creixent”
Sábado, 19: A las 18h. Concierto de Canto Coral, a cargo del colegio Pompeu Fabra, en la capilla del
Santísimo
Domingo, 20: En la misa de las 11,30hh: Primeras Comuniones

Martes, 8:

COLÒNIES D’ESTIU
1-8 de juliol
A la casa de l’Aldric (http://www.aldric.org)
...instal·lacions, entre d’altres, amb piscina, camp de futbol, vòlei, bàsquet,
prat i paisatge envoltants.

Romanyà de la Selva (Baix Empordà – Girona)
Preu: 235€
•

100€ quan s’entrega la butlleta d’inscripció (n’hi ha al cancell, despatx...), i la resta després.

•

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. Cap nen sense colònies!

Més informació, als mossens (pex., despatx parroquial) i monitors (els dissabte matí), els hi podeu preguntar.

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.
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. DESPATX PARROQUIAL: Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19,30h. ASSISTÈNCIA SOCIAL: Dimarts
de 18h a 20h.

