Any 2, núm. 20, Diumenge II de Nadal, 30 de desembre de 2012

AGENDA
Diumenge, 30 de desembre:
SAGRADA FAMÍLIA
•
•

Diumenge, 6 de gener: EPIFANIA
• Horari de misses: 9h - 11’30h - 13h - 20h

Horari de misses: 9h - 11’30h - 13h - 20h
Després de la missa d’11’30h: Concert de Dimarts, 8 de gener
Nadales, a càrrec de la coral “L’Espiga”
• A 16’30h í 20’45h: catequesi d’adults sobre
el Credo
Dilluns, 31 de desembre de 2012: CAP D’ANY
• A 18’15h: 2n curs de catequesi d’infants
• 9,00h: Missa del setè dia de l’octava de
Nadal
Dimecres, 9 de gener
• 20,00h: Missa de vigília
• A les 17h: Voluntaris de Caritas
• 20,45h: Exposició del Santíssim i Vetlla de
• A 21’30h: Reunió pares baptisme
Pregària.
Dijous, 10 de gener
Dimarts, 1 de gener de 2013:
• A 16’30h í 20’45h: catequesi d’adults sobre
Solemnitat de la Mare de Déu
el Credo
• Horari de misses: 9h - 11’30h - 13h - 20h
• A 18’15h: 1r curs de catequesi d’infants
Dissabte, 5 de gener
• D’11h a 17h: Recollida de joguines
noves.

Dissabte, 12 de gener:
• A les 18h: Celebració de baptismes.

(Per a famílies necessitades del barri.
Organitza “Coordinadora d’entitats”)

Diumenge, 13 de gener:
BAPTISME DE JESÚS
• Horari de misses: 9h - 11’30h - 13h - 20h

•

A les 20,00h: Missa de Vigília

Col·lecta Caritas Nadal
En las colectas de todas las misas del fin de semana 22/23 de diciembre,
se recogieron, destinados a la Campaña de Navidad de Caritas Diocesana,:
1.764,00 euros (en el 2011: 1.705,00) ¡Muchas gracias a todos!

La Catequesis Especial
Al començar el curs 1965-66, la mare d’una alumna del col·legi Sants Innocents, amb llàgrimes als
ulls, em va dir que el rector de la seva parròquia s’havia negat a acceptar la nena a la catequesi, dient-li que
no la podia acceptar perquè seria una molèstia per als altres nens i nenes, i que no entendria res de res i que
no podia fer la Primera Comunió perquè era subnormal.
Vaig consolar la mare i vaig fer el compromís de buscar un prevere que volgués fer la catequesi per
als nostres fills, perquè després de la seva filla en vindrien d’altres, entre els quals n’hi havia el meu fill
Marcel·lí.
A l’acabar el curs 1965-66, al mes de juliol, que varem tornar a fer una tanda de colònies, i que
varem fer a l’antiga casa parroquial de Sant Pere d’Avinyonet, el Dr. Joan Pujol Poch, metge de medicina
general i que era també pare d’un nen amb síndrome de Down, havia trobat un sacerdot que començava la
Catequesi Especial.
Amb una cosa coincidíem: que tot ésser humà i per tant nascut d’una dona i d’un home, era fill de
Déu; és imatge de Déu, com ho som tu i jo, però la manera de transmetre el missatge evangèlic era el que jo
no sabia fer i ell a més a més d’ensenyar-m’ho en els cursets que organitzava i als quals jo hi assistia, m’ho
ensenyava també en les moltes converses que teníem quan, després de la reunió que fèiem els dissabtes a la
tarda a la seu de la Delegació de Catequesi, que en aquells temps era al carrer Roger de Llúria, i després
també d’haver celebrat una missa asseguts a l’entorn de la taula, fèiem una mica de berenar i l’escoltàvem
bocabadats com si fos un dels apòstols que ens donava testimoni de quelcom que havia vist i, amb la seva
insistència de fer-me assistir als seus cursets per a preparar catequistes per transmetre el missatge de Jesús
als nostres fills disminuïts, em va fer creure que veia en mi un dels seus successors. I així ha succeït.
Vaig aconseguir que una religiosa, la germana Pilar Martínez que col·laborava amb el pare Segura,
dediqués una hora al matí i setmanalment, a fer la catequesi a un petit grup d’alumnes del col·legi Sants
Innocents que van ser els primers en rebre la Primera Comunió a la nostra parròquia de Sant Pius X, al barri
del Congrés de Barcelona, l’any 1970.
Quan el pare Segura va deixar la catequesi especial el curs 1973-74, per anar a Vallbona de les
Monges per constituir l’Olivera, hi havia una vintena de nenes i nens que es preparaven per a la Primera
Comunió. Els catequistes em van demanar ajuda per tal de trobar lloc en alguna parròquia i poder continuar
amb la catequesi, al menys fins que els infants que estaven preparant
haguessin fet la Primera Comunió i així varem anar als locals de la
parròquia de Sant Pius X de Barcelona, perquè el rector d’aquesta
parròquia, Mn. Lluís Brossa, sempre va estar d’acord amb nosaltres
amb tot el que fèiem que afavorís la integració dels nostres fills
discapacitats en la societat i més encara, el poder integrar-los en la
vida religiosa de les parròquies. Sí que ens va posar la condició de
què hauria de ser els dissabtes al matí, doncs entre setmana s’hi feia
la catequesi parroquial i tots els locals els tenia ja ocupats.
I així hem continuat, gràcies a Déu, i amb tots els preveres i fidels que, des d’aquells dies fins avui,
han passat per la nostra parròquia.
Mn. Francesc Torrebadella, diaca de la parròquia.

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.

