Any 2, núm. 13, Diumenge XXIV durant l’any, 16 de setembre de 2012

Entre el 14 i el 18 de setembre
Aquest primer Full Informatiu de la parròquia d’aquest curs surt el diumenge
dia 16 de setembre. Dos dies després del 14, festa de l’Exaltació de la Santa Creu. Una
data molt important per a mi, ja que en aquest dia del 1969 el llavors bisbe auxiliar de
Barcelona, Mons. Ramon Torrella, em va ordenà de capellà, a la parròquia de Santa
Madrona, on també jo havia rebut els sagraments de la iniciació cristiana. Per a mi és
un dia d’acció de gràcies per tot el que he rebut durant aquests 43 anys, per tot el que
he après dels laics i laiques que he trobat a les diferents parròquies, per tota la gent que
ha pregat i prega per mi. A la vegada és un dia de petició, perquè el Senyor em doni
forces per avançar en la fidelitat al seu sant servei.
Per altra banda avui falten dos dies pel 18 de setembre, dia en el qual l’any
passat vaig ser presentat pel vicari episcopal, Mn. Jesús Sanz, com a rector de la
parròquia. M’agrada repetir, refermar-me en, la primera paraula que llavors us vaig dir:
La primera paraula que desitjo dir-vos és que estic al vostre servei, tot i les meves limitacions. Que m’esforçaré en fer
les coses tant bé com sàpiga. Que desitjo i espero la col·laboració de tots vosaltres.
Amb aquests sentiments i propòsits començo aquest curs 2012-13. Pregueu per mi com jo ho faig per vosaltres
cada dia. Gràcies.
Joan Miranda.

Catequesi
En començar el curs torna la catequesi. Per uns serà el primer curs. Per altres la represa de cursos anteriors.
Infants:
Primer curs: (a partir dels 7 anys) – Faran la catequesi els dijous
Reunió de pares i inscripció: * Dijous, 20 de setembre: a les 17,30h - 18,15h - 19,00h
* Dijous, 27 de setembre: a les 17,30h - 18,15h - 19,00h
Segon curs: (pels qui hagin fet el primer curs) – Faran la catequesi els dimarts
Els seus pares han rebut fa pocs dies la carta informant de la primera reunió de pares i inscripció
Tercer curs: (pels qui hagin fet el segon curs) – Faran la catequesi els dimecres
Els seus pares han rebut fa pocs dies la carta informant de la primera reunió de pares i inscripció
Adolescents:
Primer curs de confirmació: Per a nois i noies, a partir dels 14 anys.
Reunió de pares i inscripcions: * Divendres, 21 de setembre: a les 17,30h - 18,15h – 19,00h
* Divendres, 28 de setembre: a les 17,30h - 18,15h - 19,00h.
Tercer curs de confirmació: Pels nois i noies que van començar a preparar-s’hi el curs 2010-11
Adults:
Amb motiu de l’any de la fe, oferim una catequesi sobre el Credo. En dimarts o dijous, de les 17,30 a les 18,30, o bé
de les 20,45 a les 21,45, en català o en castellà. Trobareu una explicació més clara i detallada en el Programa “El
Credo”, a les tauletes del final de l’església.
Especial:
Per a petits i grans, amb disminucions psíquiques: Dissabtes d’11 a 13. Primer dia: 6 d’octubre.

Liturgia
La comisión de liturgia, que se reunió el pasado jueves, concretó algunos
objetivos para este curso.
1. Aumentar el número de lectores y monitores. Estamos convencidos
que hay más personas entre los que habitualmente participan de la
eucaristía dominical que podrían hacer este servicio. Se necesita cierta
preparación, pero no es difícil. También conviene haber preparado la
lectura y llegar un rato antes. Pero sobre todo es preciso tener espíritu
de servicio.
Agradeciendo sinceramente el esfuerzo de los que desde hace años
ejercen este ministerio litúrgico, debemos recordar que nadie tiene la
exclusiva de tal misa o de tal lectura. Tampoco se trata de jubilar a nadie, se
trata sólo de compartir este servicio con otras personas.
2. Conseguir que haya más gente que cante y que se oiga que canta. Según el musicólogo y director de coral Oriol
Martorell, en paz descanse, sólo un uno por ciento de las personas que pueden hablar no pueden cantar. Traducido a
nuestra situación debe decirse que todas les voces que se oyen desde el presbiterio cuando se reza el padrenuestro
también tienen que oírse cuando se canta el canto de entrada o cualquier otro canto. Si no lo hacen porque desconocen
el canto procuraremos repetir más los mismos cantos. Si no lo hacen porque no quieren... es más difícil de solucionar.
Que ayude esta pequeña reflexión: el Señor que nos ha regalado la posibilidad de poder hablar y cantar ¿se merece que
le cantemos cantos de alabanza o no?
A parte de estos objetivos, vale la pena recordar al comenzar el curso:
- Que la mayoría podemos hacer el servicio de pasar la colecta.
- Que la mayoría podemos hacer la ofrenda del pan y del vino.
- Que debemos esforzarnos en llegar unos 5 o 10 minutos antes para ensayar los cantos y para prepararnos
interiormente.
- Que cuanto más adelante y más cerca de los demás nos ponemos, más manifestamos que participamos de un acto
comunitario.
- Que para hablar con Dios no necesitamos el móvil y, si no lo apagamos al entrar en la iglesia, podemos molestar a los
demás.

Altres qüestions
• Tot i que encara s’ha de concretar, aquest curs volem augmentar l’atenció als malalts i a les persones que no poden
sortir de casa, ampliant el voluntariat que les visiti i/o els porti l’eucaristia. Continuarem informant.
• Està previst que el cap de setmana 27-28 d’octubre es faci una nova recollida de menjar pel Banc
d’Aliments. La que es va fer el curs passat va ser un èxit de participació. Continuarem informant.
• L’horari de misses del dilluns 24 de setembre, Solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè,
patrona de l’arquebisbat de Barcelona serà el mateix que els diumenges: 9h, en castellà, 2/4 de
12h, en català; 13h, en castellà; 20h, en català. La missa vespertina del diumenge 23, ja serà de la
Mare de Déu de la Mercè.
• En el requadre amb què acabem cada Full Informatiu hi ha les dades de l’adreça i telèfon de la
parròquia, la web, l’horari de misses dels diumenges, festes i dies feiners, l’horari de confessions,
els dies i hores del despatx parroquial i de l’assistència social.
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.

