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Campanya Germanor
La col·lecta de la misses del proper cap de setmana es
destinarà a la Campanya de Comunicació de Béns per al
Sosteniment Econòmic de l’Església, “Germanor”
En uns fulletons, en català i en castellà, que trobareu
aquells dies a les tauletes del final de l’església hi ha
unes paraules del Cardenal Arquebisbe, un resum de les
principals destinacions dels diners que rep l’Església i,
en les pàgines centrals, el total d’ingressos i despeses de
l’arquebisbat de Barcelona l’any 2011.
La majoria d’accions pastorals es poden tirar endavant
gràcies a les vostres aportacions en forma de dedicació
voluntària, i a les col·lectes habituals i els donatius.
Moltes gràcies!
Hi ha una minoria de persones o famílies que col·laboren amb una quota fixa, abonada a través d’una
domiciliació bancària.
La quota fixa és la millor manera de col·laborar econòmicament. Ja que així el bisbat o la parròquia compta
amb uns ingressos periòdics segurs i no depèn de si un diumenge es recull menys (perquè vénen menys
persones a missa pel mal temps o per altres compromisos; o perquè de les persones que vénen algunes no
han pensat en agafar diners, etc.)
Es recomana que es destini a les necessitats de l’Església l’1 o el 2% dels ingressos. “Es recomana”.
Evidentment no és cap imposició, és purament orientatiu. Cada persona, cada família, coneix les seves
disponibilitats.
A l’última pàgina dels fulletons que trobareu el proper cap de setmana a l’església hi ha una butlleta per
poder posar les dades per tal de fer la inscripció a una aportació fixa; aportació que es pot ingressar
directament a l’arquebisbat o a la parròquia, a voluntat del donant.

Agraïment pels aliments recollits
La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona ens ha fet arribar, amb data del dia 2 de
novembre, la següent nota:
“En nom de les persones més necessitades d’aquí, agraïm las vostra
col·laboració
en la recollida de 1800 Kg. d’aliments per a la lluita contra la fam”
A més de tots els qui vau col·laborar portant menjar, cal donar les gràcies al nombrós
grup de voluntaris i voluntàries que estaven a la porta de l’església per recollir els
aliments, classificar-los i empaquetar-los. Moltes gràcies!

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.

Agenda
•
•
•
•
•

Martes, día 13: A las 20,45: Consejo parroquial
Miércoles, 14: A las 21,30: Reunión de padres y padrinos que han pedido el bautismo de un hijo/a
Jueves, día 15: A las 17,00 “Vida Creixent”
A les 20,45: Comisión de liturgia
Martes, día 20: A las 16,30 (catalán) y a las 20,45 (castellano): catequesis sobre el Credo
Jueves, día 22: A las 16,30 (castellano) y a las 20,45 (catalán): catequesis sobre el Credo.

Cadena de pregàries per les vocacions
És una iniciativa que convida a pregar per les vocacions sacerdotals i religioses a casa nostra.
Promouen aquesta cadena els 10 bisbats de l’Església Catalana. Al nostre arquebisbat se’ns proposen com a
dies de pregària especial per aquesta intenció el 8, 18 i 28 de cada mes.
Jesús va dir als seus deixebles: La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a
l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors. (Mateu 9,37)
Convençuts de la força de la pregària, us exhortem a pregar per les vocacions sempre que vulgueu,
tenint present que si ho fem en els dies assenyalats la nostra pregària s’unirà a la moltes més persones que
aquell mateix dia i potser al mateix moment pregaran per la mateixa intenció.

Nou arxiprest
L’arxiprest del nostre arxiprestat de Vilapiscina ha estat aquests darrers anys Mn. Francesc Gimeno,
rector del parròquia de sant Mateu. Però aquest mossèn recentment ha estat nomenat rector de la parròquia
dels Josepets. Per aquest motiu i pel període d’un any, fins al proper relleu d’arxiprestos, el Cardenal
Arquebisbe m’ha nomenat a un servidor, Joan Miranda, com a provisional arxiprest.
A partir d’ara, doncs, hauré de repartir el temps entre la dedicació a la parròquia i a l’arxiprestat.
Gràcies a Déu que compto amb la col·laboració de Mn. Carles que algunes vegades m’haurà de suplir.
Encomaneu-me a Déu. Gràcies.

L’Agrupament Escolta i Guia Sant Pius Xè
L’Agrupament Escolta i Guia Sant Pius Xè estem
ubicats al c/Pardo nº5 baixos (locals) i ja fa més de 50 anys
que treballem i eduquem els infants i joves del barri,
formem part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, un
moviment d’educació en el lleure que ofereix als infants i
joves l’aventura d’aprendre, créixer i formar-se com a
persona.
Com a agrupament, som una entitat d'educació en
el lleure sense ànim de lucre que fem escoltisme i eduquem
en valors als infants i joves. Ens trobem els dissabtes a la
tarda per fer activitats, també fem excursions de cap de
setmana, campaments de setmana santa i d'estiu.
El nostre projecte educatiu pretén que cada infant i jove esdevingui protagonista del seu propi
creixement i de les accions que treballa en equip, amb la finalitat de formar-los com a persones solidàries i
compromeses amb la societat que els envolta, també es basa en aprendre tot fent projectes, la descoberta de
la natura en les excursions i els campaments, en la convivència i l’amistat, en les ganes de conèixer el nostre
entorn (barri, ciutat, país), d’implicar-nos-hi i de canviar-lo.
Seguint la proposta pedagògica i metodològica de l’escoltisme i el guiatge, treballem a partir de
l’experiència viscuda i de la transmissió de valors com el respecte, la tolerància, el diàleg, la interculturalitat,
la sostenibilitat; treballant per tal de deixar aquest món una mica millor de com l'hem trobat.

