Any 2, núm. 12, Diumenge XI durant l’any, 17 de juny de 2012

Resum del Consell Parroquial
Es va celebrar el passat dimarts, 12 de juny, amb l’absència d’un membre que s’havia
excusat.
Després de la pregària inicial, Francesc Torrebadella parlà de la Junta del
Patronat de la Fundació Marcel·lí Torrebadella i Mestres, la qual per poder ser aprovada
pel Cardenal Arquebisbe necessita que el Consell Parroquial de sant Pius X doni el seu
vist-i-plau a les persones que proposa el seu president. El Consell acceptà per unanimitat
la composició de la Junta que es proposava.
Després un servidor vaig presentar la proposta que la Missa d’13h dels diumenge
fos bilingüe a partir del curs vinent i no en castellà con fins ara. El motiu era que es convida als infants que
vénen a catequesi i als seus pares a venir a aquesta missa, l’única en la que hi ha una atenció especial als
infants. Moltes famílies demanen que el seus fill/a faci la catequesi en català i/o la celebració de la primera
comunió. Las resposta dels membres del Consell fou variada, a favor i en contra. Finalment no s’aprovà però
s’acordà que el curs vinent hi hagués una atenció als infants tant a les missa d’una (en castellà) com a la de
2/4 de 12 (en català). També se suggerí que durant la proclamació de la Paraula de Déu i l’homilia els infants
estiguessin en un altre lloc on un catequista els llegís només l’evangeli i els hi expliqués al seu nivell.
La segona proposta que vaig presentar per al curs vinent va ser: oferir una catequesi d’adults sobre el
Credo, aprofitant que l’11 d’octubre comença l’any de la fe promulgat pel sant pare; amb una periodicitat
quinzenal i podent triar entre dos horaris diferents, de 2/4 de 5 a ¾ de 6, o bé de ¾ de 9 a les 10 del vespre i
en català o castellà. És a dir, cada tema s’explicaria 4 vegades. Aquesta proposta va semblar bé i es concretà
que els dies de la setmana que podrien abans millor serien el dimarts i el dijous. Es demanà que es comencés
passada la Festa Major.
En el darrer punt de l’ordre del dia: precs i preguntes es va tractar del següent:
-

-

S’informà de la Festa d’Estiu al Canòdrom, prevista pel dissabte 16 de juny a les 11 del matí, per
reivindicar els compromisos presos per l’ajuntament sobre dedicar aquest espai a equipaments pel
barri.
Es preguntà si es faria ara una segona campanya solidària de recollida d’aliments, tal com s’havia
comentat. Es respongué que no per la proximitat amb la marató que va fer TV3 sobre la pobresa.
Però que es podria fer el proper octubre.
També s’informà dels dies, llocs i nombre de nanos i monitors de les Colònies
organitzades per l’Esplai parroquial, per les organitzades per l’Esplai El Drop i
els Campaments organitzats per l’Agrupament Escolta Sant Pius X. S’agraí la
bona collida que ha tingut la iniciativa de fer un donatiu per ajudar a pagar les
Colònies de l’Esplai Parroquial.
Finalment s’informà del curset de Formació de Monitors que es farà a La Salle
la primera quinzena de juliol, organitzat per la fundació Pere Tarrés

El Consell s’acabà concretant el tema del proper consell: propostes per al curs vinent que cada
representant de grup portarà sobre el seu grup, i creant una comissió per preparar un breu piscolabis que es
farà després.

Campaña de Corpus de Caritas Diocesana.
Este año se han recogido 1.399,50 euros. El año pasado: 1000,00.
¡Muchas gracias a todas las personas que habéis colaborado!

Agenda

.

Dissabte, 16 i Diumenge, 17: A les 18h: celebració del baptisme.
Dilluns, 18: Excursió de fi de curs de “Camí d’Esperança”. Tot el dia
Dimarts 19: A les 5 de la tarda, a la nostra parròquia: Fi de curs dels voluntaris i voluntàries de Caritas de
l’Arxiprestat de Vilapiscina. L’acte s’acabarà amb la celebració de l‘eucaristia, a les 8 del
vespre.
Dijous, 21: A les 5 de la tarda: ultima reunió del curs de Vida Creixent
A les 6 de la tarda i a les 9 del vespre: Concert de fi de curs, a la nostra parròquia, de l’Escola de
Música “Musicant” del Camp de l’Arpa.
Divendres, 22: a ¾ de 9 del vespre: Sopar de fi de curs dels catequistes de la Catequesi d’infants.
Dissabte, 23: a les 18,30: Concert d’orgue, a càrrec del jove organista: Joan Seguí i Mercadal. Obres de
J.S.Bach – Cabanillas - Pablo Bruna – Guilmant – Widor i Joan Seguí (reestrena). Donatiu: 3
euros + la voluntat, per ajudar a pagar el viatge a Taizé que el mateix organista i altres antics
escolans de Montserrat recentment Confirmats faran aquest estiu.
Dimarts, 26: A les 9 del vespre: Sopar de fi de curs de l’equip de litúrgia

Verano – Vacaciones
•
•

Durante los meses de julio y agosto no se editará este “Full Informatiu”
Horario de Misas del 16 de julio al 11 de septiembre:
Días laborables: 8 de la tarde: (lunes, martes y jueves: catalán)
(miércoles y viernes: castellano)
Sábados y vigilias: 8 tarde, en catalán
Domingos y fiestas: 9 de la mañana, en castellano; 11,30, en catalán
(Quedan suprimidas, pues, las misas de las 9 de la mañana de los días laborables, y las de las 13h
y 20h de los domingos y fiestas)
• Despacho parroquial: julio y septiembre: miércoles y viernes, de 18h a 19,30h.
Agosto: miércoles, de 18h a 19,30
• Asistenta social: julio y septiembre. Martes de 18h a 20h
Agosto: cerrado.

Mn. Carles i Mn. Joan us desitgem a tots i a totes:
Bon estiu! ¡Feliz Verano!
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