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27 de mayo, Pentecostés
El próximo domingo, día 27, termina el tiempo de pascua.
Habrán sido 50 días de alegría en honor de Cristo resucitado.
Celebramos solemnemente este último día agradeciendo el gran
don de Cristo: El Espíritu Santo. Don que según el evangelista san
Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles fue enviado el día
de Pentecostés (como podremos escuchar en la primera lectura del
día 27 de mayo) y según el evangelista san Juan, Jesús resucitado
lo derramó sobre los apóstoles en la primera aparición el primer día
de Pascua (como también podremos escuchar en el evangelio del próximo domingo)
Aunque en algunos lugares el lunes que sigue a Pentecostés es fiesta laboral, desde el punto de vista
de la liturgia de la Iglesia católica este día empieza la segunda parte del tiempo litúrgico normal o de
“durante el año” Por eso no es correcto decir que es el lunes de la segunda pascua.
Si no se hace memoria de ningún santo, como este año, el color de les ornamentos de dicho lunes
vuelve a ser el verde. Y después de la última misa del domingo de Pentecostés debe retirarse el cirio pascual.
En nuestra parroquia dejaremos de rezar comunitariamente Laudes o Vísperas los días laborables. No se hará
la aspersión con el agua bendita sino que se hará el acto penitencial y el “Señor, ten piedad”. Después de la
consagración no haremos la tercera aclamación: Por tu cruz y resurrección… sino la primera: Anunciamos
tu muerte, proclamamos tu resurrección… También retiraremos la hoja Cantos de Pascua.
Sin embargo los alimentos de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo continuarán
acompañándonos cada día, por la bondad de nuestro Dios.

Resum del Consell Parroquial
Es va celebrar el passat 8 de maig. Hi assistiren tots els seus membres, tret de 4
que es van excusar.
Després de la pregària inicial i abans de tractar el tema principal es van tractar
més breument aquestes qüestions:
1. Presento el calendari de misses, despatx parroquial i atenció de Caritas de l’estiu, ja
que urgeix per fer el fulletó amb els horaris d’estiu de les parròquies de
l’arxiprestat. Com a canvi respecte a l’any passat proposo que l’horari de misses dels dies feiners i
diumenges no es redueixi només el mes d’agost sinó a partir de la segona quinzena de juliol i durant la
primera quinzena de setembre, per permetre les vacances dels dos capellans. S’accepta, tot i que es
demana que no es canviï l’hora de la missa habitual de 2/4 de 12, dels diumenges.
2. Un membre del Consell agraeix que la parròquia aculli algunes activitats de l’Esplai de la Caixa,
actualment tancat per obres.
3. Es demana que vetllem per l’estat de les rajoles del davant de l’entrada de l’església, ja que algunes es
mouen i podrien fer caure algú.
4. També es demana que es pintin les portes de les entrades de l’església i el despatx.
El tema principal, la preocupació per la manca de joves a la parròquia, el presentà Mn. Bruno
Bérchez, delegat diocesà de la pastoral juvenil. La seva exposició, titulada com organitzar un grup de joves
en una parròquia, tingué els següents apartats: - els animadors; - el projecte; - el contingut; - no oblidar. Al
final ens va donar un resum d’aquesta presentació, de la qual faré arribar una còpia a cada membre del
Consell. L’exposició de Mn. Bruno agradà i es va obrir un profund i positiu diàleg que es fa difícil resumir.

Càritas Parroquial
Continuant amb la secció del Full Parroquial de presentació dels diferents grups que fan activitats a la
nostra parròquia, aquest cop és el torn de Càritas. En Lluís Dalmau ens ha fet aquest article:
Càritas ofereix, d’entre altres, els serveis següents: acollida, formació i
orientació laboral, família i infància, vellesa, inclusió social i salut mental.
Els canals de comunicació establerts per dur a terme aquests serveis són
fonamentalment els Consells Parroquials, els Consells Pastorals Arxiprestals i els
equips arxiprestals de Càritas (no litúrgics).
Per aconseguir una major eficàcia, es va constituir a finals de l’any 2009 el
Grup Motor, format per un representant dels 26 arxiprestats tant del Barcelonés
com del Maresme, que han considerat oportú formar-ne part.
El representant de les 8 parròquies de l’Arxiprestat de Vilapiscina és en Lluís Dalmau, del Consell
Parroquial de la nostra parròquia.
El Grup Motor té com a objectiu recollir el sentit, les propostes i les inquietuds dels seus equips, a
més de ser canal d’informació i motivació entre Càritas i les comunitats cristianes.
------ INVOCACIÓ A L’ESPERIT SANT-----A nuestros corazones
la hora del Espíritu ha llegado,
la hora de los dones
y del apostolado:
lenguas de fuego y viento huracanado.
Veniu, oh Déu, Esperit Sant,
igual al Pare com al Fill;
Ompliu de nou els nostres cors
amb l’abundor dels vostres dons.
Que tot el cor, tots els sentits
cantin lloança al vostre nom;
s’abrandi en foc la caritat
i encengui ardent tots els germans.
Deu-nos-ho, Pare bondadós,
per Jesucrist, el vostre Fill,
que regna amb vós eternament,
amb l’esperit Sant defensor. Amén.
(Traducció força fidel de l’himne llatí:
“Nunc, Sante, nobis, Spiritus”
que el llibre de la Litúrgia de les Hores
proposa per l’hora de Tèrcia.)

Oh espíritu, desciende,
orando está la Iglesia que te espera;
visítanos y enciende,
como la vez primera,
Los corazones en la misma hoguera.
La fuerza y el consuelo,
el río de la gracia y de la vida
derrama desde el cielo;
la tierra envejecida
renovará su faz reverdecida.
Gloria a Dios, uno y trino:
al Padre creador, al Hijo amado,
y Espíritu divino
que nos ha regalado;
Alabanza y honor le sea dado. Amén
(Traducción mucho más libre del mismo himno latino.)

Colònies d’estiu
No totes les famílies que volen que els seus fills hi vagin poden permetre’s pagar el petit plus econòmic que
representa la despesa de les colònies parroquials d’aquest any (235€). Es desitja que tots els feligresos de la
parròquia que puguin, ajudin a subvencionar el cost econòmic que implica. Cap nen sense colònies!
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.

