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Resum del Consell Parroquial
Es va celebrar el passat dimarts, 4 de desembre, Amb l’assistència de tots els seus membres, menys tres que
s’havien excusat. Després de la pregària inicial es van tractar els següents temes:
Nadal – Epifania: - El diumenge 16 de desembre es posaran a les tauletes del final
de l’església uns díptics, en català i en castellà, editats pel Centre de Pastoral
Litúrgica, en la darrera pàgina dels quals hi haurà els horaris de celebracions de
Nadal i Epifania a la nostra parròquia – Al final de les misses del dia de Nadal, en el
moment de venerar la Imatge del Nen Jesús, es donarà una felicitació nadalenca –
La missa de les 9 del matí del dia de Nadal se celebrarà a la capella del Santíssim,
com ja estem fent aquests diumenges de desembre – Es concretà qui comprarà,
prepararà i repartirà els torrons de després de la missa del Gall – Tot i la poca
assistència, es decidí continuar fent una Vetlla de Pregària l’últim dia de l’any
després de la missa vespertina, al voltant de les 20,45h.
Obres: S’informà dels treballs fets darrerament pel paleta: tapar les tres goteres
encara existents, posar una nova porta al lloc on hi ha la bomba del gas; arranjar
algunes cornises de la part del pati de darrera el presbiteri; arranjar el balcó de la
rectoria. També s’informà de l’estudi que està fent un arquitecte per posar un
elevador a l’entrada dels locals parroquials perquè les persones amb dificultats de
moviment o que van en cadira de rodes puguin accedir al primer pis. Quan es
tingui el pressupost es decidirà si es tira endavant o no, i en cas afirmatiu es farà
una crida a col·laborar-hi econòmicament.
Altres: Més breument: - s’informà dels passos que es fan a nivell arxiprestal de cara a renovar la constitució
i funcionament del Consell Pastoral Arxiprestal – es concretà les dates dels consells parroquials de gener a
juny – també es comunicà per part dels respectius representants de les properes activitats de Caritas
Arxiprestal i de la Coordinadora de les entitats del barri

Agenda
Martes, 11 diciembre:
Jueves, 13 diciembre;
Sábado, 15 diciembre:

A las 16,30 (catalán) y a las 20,45 (castellano): catequesis sobre el Credo
A las 16,30 (castellano) y a las 20,45 (catalán): ídem
Retiro de Adviento del arciprestazgo:
Casa de la Santa Creu, plaza Karl Marx,1
- Horario: 9,45: acogida; 10,00: Laudes; 10,20 Meditación a cargo de
Mn. Jesús Sanz, vicario episcopal de nuestra zona pastoral; tiempo
de silencio para la oración y la reflexión personal; 12,30 oración final
(A las 11,30: la comunidad religiosa celebrará la misa; se puede asistir a ella)

Domingo, 16 diciembre:

“Pessebre Vivent de Corbera” – Inscripciones en el despacho parroquial;
miércoles 14: último día para poder inscribirse.
A las 20,30h: Celebración Comunitaria de la Penitencia
A las 17,00h: Vida Creixent – A las 20,35h: Comisión de liturgia
En todas las misas: Colecta de Navidad de Caritas Diocesana.

Martes, 18 diciembre:
Jueves, 20 diciembre:
Sábado 22, Domingo 23:

Comissió de litúrgia
No recordem quants anys fa que, a la nostra parròquia de sant Pius
X, hi ha aquest grup que el seu propòsit és que les celebracions que es fan
siguin, dins el que és possible, dignes i fetes amb tot respecte.
El nostre treball consisteix principalment que els diumenges i
festes hi hagi un monitor per ajudar el celebrant i un animador de cants.
No cal dir que quan s’acosten les celebracions importants de l’any:
Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua, treballem perquè tinguin un relleu
especial, i que cal cuidar els detalls.
En les reunions que la Comissió fa mensualment, hi ha moments
d’aprofundiment en la Litúrgia, i de posar-nos al dia en les novetats que
hi ha.
Sí que demanem als nostres feligresos que no els hi faci por de
participar com a lectors, monitors o animadors de cants; entre tots hem de
fer realitat aquesta missió. Evidentment que no tothom té aptituds per
dirigir els cants (cal saber almenys una mica de música), però sí és més fàcil poder fer de monitor.
En servir l’altar s’ha de saber què cal fer en cada moment, però no solament són aquests dos serveis,
n’hi ha d’altres que també ajuden a trobar-nos bé a les celebracions, com per exemple en la qüestió de les
flors. La Paraula ens entra per les orelles, però també per la vista hi veiem l’altar i tot el que hi ha al seu
redós. És el conjunt de tot que ens farà sortir-ne més agraïts.
Qui no pot fer un servei concret potser en pot fer un altre!

Pregària d’Advent
Us donem gràcies, Pare,
per Jesús, el vostre Fill.
Aquell que esperaren tots els profetes,
aquell que Joan Baptista anuncià
aquell que portà dintre seu,
plena d’amor, la Mare Verge,
ve ara enmig nostre
per plantar en el nostre món vida i esperança.
Ensenyeu-nos, Pare, a preparar els seus camins;
ensenyeu-nos a reconèixer-lo
en cada persona i en cada fet que passa,
i sobretot en els pobres
i en tots aquells que necessiten alliberament;
ensenyeu-nos a trobar-lo ben a prop nostre,
ben endins nostre
en la pregària confiada.
Pare, a vós alcem el nostre cor
transformeu-nos, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada.
Pare, doneu-nos el vostre amor,
a nosaltres i al món sencer.
Per Jesús, el vostre Fill, el nostre germà,
que ve enmig nostre. Amén.
Veniu, senyor Jesús!

Te damos gracias, Padre,
por Jesús, tu Hijo.
Aquél que esperaron todos los profetas
aquél que anunció Juan Bautista,
aquél que llevó en su seno
llena de amor, la Madre Virgen,
viene ahora en medio de nosotros
para plantar en nuestro mundo vida y esperanza.
Enséñanos, Padre, a preparar sus caminos;
enséñanos a reconocerlo
en cada persona y en cada acontecimiento
y sobre todo en los pobres
y en todos los que necesitan ser liberados;
enséñanos a encontrarlo muy cerca de nosotros,
muy dentro de nosotros,
en la oración confiada.
Padre, a ti levantamos nuestro corazón:
transfórmanos, renuévanos,
haznos ver la luz de tu mirada.
Padre, danos tu amor,
a nosotros y al mundo entero.
Por Jesús, tu Hijo, nuestro hermano,
Que viene en medio de nosotros. Amén.
¡Ven, Señor Jesús!
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