Any 2, núm. 15, Diumenge XXVIII durant l’any, 14 d’octubre de 2012

AGENDA.
Vacuna contra la grip
• Dilluns, 15 d’octubre, a les 5 de la tarda, al despatx parroquial.
• Per a totes les persones grans que ho desitgin.

Catequesi d’adults sobre el Credo
• A “la peixera” - No cal inscriure’s prèviament.
• Primer dia: dimarts 16 d’octubre – de 2/4 a 5 a 2/4 de 6, català – de 20,45 a 21,45, castellà
O bé: dijous 18 d’octubre – de 16,30 a 17,30, castellà – de ¾ de 9 a ¾ de 10, català
• A les tauletes del final de l’església hi ha el programa del curs, amb totes les dates.
No cal anar sempre a la mateixa sessió.

Vida creixent
• Primera reunió del curs: dijous, 18 d’octubre, a les 5 de la tarda, al despatx parroquial.
• Es convida a persones grans a formar part d’aquest moviment cristià d’espiritualitat

Recollida d’aliments
• El Cap de setmana 27 i 28 d’octubre
• Els aliments que es necessiten són: arròs, pasta, oli, llet, conserves i llegums.

Jornada del Domund
La col·lecta es farà el proper cap de setmana, 20 i 21 d’octubre. Siguem generosos.
Pregària:
Senyor,
Confiem, amb la teva paraula,
obrim el nostre cor al teu missatge missioner
i et supliquem amb la força de la fe rebuda.
Que la nostra diòcesi
i la nostra comunitat cristiana
siguin missioneres i refusin la temptació
de tancar-se en si mateixes.
Que les esglésies naixents en la missió
cooperin amb altres més necessitades
i donin des de la seva pobresa.

Que els joves, malalts
i persones consagrades
participin en el comprimís missioner.
Que els cridats a la vocació missionera
responguin a ella amb generositat.
Que els batejats participem
en l’activitat missionera de l’Església
com a responsables del teu enviament.
T’ho demanem amb Maria,
reina de les Missions.
Amén.

RESUM DEL CONSELL PARROQUIAL
Es va celebrar el passat dimarts, 9 d’octubre, amb l’absència de 4 membres, la majoria dels quals
s‘havien excusat. Després de la pregària inicial es va passar al primer tema: les necessitats de les persones
grans del barri i què hi pot fer la parròquia.
Necessitats: de companyia, d’algú que els escolti, d’algú que els acompanyi pel carrer, d’algú que els orienti
bé quan els fan falses propostes com: haver de pagar menys, assegurances...; la falta de recursos fa que
algunes persones grans no participin en certs actes; no tenen informació de les activitats o serveis que es
poden trobar al barri o a la parròquia; algunes persones agrairien que els portessin l’eucaristia a casa, però no
ho sabem, altres vindrien a missa els diumenges si algú els anés a buscar; algú troba a faltar al barri un
menjador econòmic per a la gent gran.
Possibles accions: una entitat prepara fer un homenatge a les persones de més
de 90 anys; en un bloc de cases amb ascensor tres veïnes de diferents pisos i
amb limitacions físiques es reuneixen a casa d’una d’elles per parlar, jugar a
cartes...; cal informar més del que ja es fa al barri i a la parròquia. Hi ha qui
identifica parròquia amb anar a missa i desconeix tota la labor de Caritas
parroquial, el grup de voluntaris i voluntàries, amb la Maria Nisa al davant; no
saben que existeix Vida Creixent o Camí d’Esperança. Degut a aquest
desconeixement de vegades qui vol fer un voluntariat o explicar a infants i
joves quines accions es fan de cara als altres han d’anar a buscar-les fora del
barri. Pel que fa al menjador demanat s’informa del que hi ha a Navas-Passeig
Maragall .
Conclusió es forma una comissió de tres membres del Consell per fer una llista més llarga i complerta de les
necessitats de les persones grans del barri, i a partir d’aquest coneixement, fer tríptics i cartells convidant a
col·laborar com a voluntari o voluntària en qüestions concretes.

L’altre tema del Consell va ser respondre a la informació demanada
sobre el moviment econòmic de la Parròquia. L’Eduard Ràfols va presentar
per escrit un resum de les entrades i sortides del primer semestre del 2011 i
les del primer semestre del 2012, amb les degudes explicacions. Entre els
comentaris es demanà que s’informés sobre la conveniència de les quotes
fixes; es podria aprofitar la diada Germanor per parlar-ne; també es demanà
que es revisés el que es paga per gasoil, llum, etc, perquè potser es podria
pagar menys.

En l’apartat de Precs i Preguntes:
1. Vaig explicar que no informo dels enterraments o funerals propers de persones conegudes, per no fer
diferències de persones. Tothom s’estima els seus difunts i no veuria clar per què s’informa d’uns i no d’uns
altres. S’acordà que en el full d’intensions de misses de la setmana, que ja es fa, i es posa a la cartellera de la
capella del Santíssim, es posi també a l’església i d’una manera més remarcada.
2. Es presentà la proposta de fer un concert de música religiosa per part de la
Coral Xalesta de l’Hospitalet, amb la col·laboració de l’organista Joan Casals.
Semblà bé la proposta; ara cal trobar la data (mes de febrer? Cinquantena
Pasqual?)
3. També es preguntà per la recollida d’aliments prevista pel 27-28 d’octubre.
4. S’agraí que a la web de la parròquia s’hagi creat un enllaç amb la dels Caminants del Congrés.
5. Es demana que amb motiu de l’Any de la Fe, a més de la catequesi sobre el Credo, es faci algun acte de
pregària.
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