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Col·lecta “Mans Unides contra la fam”
A totes les misses del cap de setmana 9-10 de febrer
De “Mans Unides” hem rebut 3
projectes que en la seva Campanya
d’aquest
any
proposen
pels
arxiprestats de Barcelona, l’Hospitalet
i Cornellà. Són els següents:
1. Programa de promoció de l’educació primària i millora de la situació de la dona, destinat a Kriptura
(Bihar) Índia. 51.488 euros.
2. Construcció d’una llar per a noies estudiants de primària, també dirigit a la Índia a Jordighi (West
Bengala). 81.900 euros.
3. Programa d’impuls de l’organització comunitària i reactivació del conreu del cacau, dirigit a
Comalcalco (Tabasco) Mèxic. 97.111 euros.
De cada un d’aquests projectes tenim més informació que podem oferir a qui li interessi.
Esperem rebre aviat el material de la Campanya.
A les col·lectes de les misses del 9 i 10 de febrer, procurem ser generosos.

Resum del Consell Parroquial
Es va celebrar el passat dilluns 14 de gener, amb l’absència d’un dels seus membres. Es tractaren aquests
punts:
1. Elevador per pujar als locals parroquials. Es presentà un projecte aproximat que calcula que costarà
entre 45 i 60 mil euros. Com que la parròquia no té aquests diners, s’acordà que Mn. Joan anés a
demanar-los a l’arquebisbat. Un parell de persones s’oferiren per acompanyar-lo.
2. Revisió dels actes de Nadal i Epifania.
Es valorà positivament: - l’exposició de pessebres fets pels Caminants del Congrés; - l’exposició de
postals de la Mare de Déu; - la major assistència a la pregària del vespre del 31 de desembre.
Es valorà negativament: - la supressió de la Missa del Pollet; s’acordà preguntar a l’arquebisbat què
opina d’aquestes misses i també si se celebren a les altres parròquies de l’arxiprestat; - haver de
suprimir l’anada al Pessebre Vivent de Corbera, per la poquíssima gent que s’hi apuntà.
3. Octavari de pregàries per la unitat dels cristians. Es van presentar diverses propostes. S’acordà
tenir-ho present a totes les misses dels dies 18 a 25 de gener.
4. Precs i preguntes: - s’informà que la coordinadora de les activitats del barri està treballant per oferir
un Menjador Social, - s’informà de la iniciativa de donar un llibre perquè després es vengui per 1 ó 2
euros per oferir menjar a persones necessitades; - s’agraí l’aportació d’aliments per part de les
escoles Arrels i Congrés Indians, del Caliu i de particulars; - s’informà de la preparació d’un curset
de dos dies presentat per farmacèutics per explicar l’ús correcte dels medicaments, es farà als locals
parroquials; - es demanà que es preparés amb temps la megafonia per a la benedicció de Rams – un
membre del Consell s’oferí per mirar de posar al dia el quadre de l’entrada del corrent elèctric.

Agenda
Sábado, 2 de febrero: Fiesta de la Presentación del Señor, “La Candelera”
•
•
•
•

A las 9,00h: Misa con bendición de las candelas,
(en castellano)
A las 12,00h: Misa con bendición de las candelas
(en catalán) preparada por “Fe i Llum” que celebra
su fiesta patronal.
A las 17,00h: en la Basílica parroquial de Sant
Josep Oriol, 25 encuentro de “Vida Creixent”. Misa
presidida por nuestro Cardenal Arzobispo.
A las 20,00h: Misa de vigilia del cuarto domingo
ordinario; en esta misa no habrá bendición de candelas.

Recordemos que la bendición de las candelas tiene lugar al empezar la misa, al final de la iglesia; con
las candelas encendidas se va cantando hacia el altar en donde continúa la celebración.
Martes, 5 de febrero: A las 4,30h y a las 20,45h: Catequesis de adultos sobre el
Credo.
Miércoles, 6 de febrero: A las 17,00h. Voluntarios y voluntarias de Caritas.
A las 21,30h: padres que han pedido el bautismo de sus hijos.
Jueves, 7 de febrero: A las 4,30h y a las 20,45h: Catequesis de adultos sobre el
Credo
Sábado, 9 de febrero: A las 18,00h: celebración del bautismo
En la Misa de las 20,00h: Colecta de “Manos Unidas”
Domingo, 10 de febrero: En todas las misas: Colecta de “Manos Unidas”

Pregària de la Candelera
La Candelera és una festa que commemora la presentació de l'Infant Jesús
al temple de Jerusalem 40 dies després de Nadal, el dia 2 de febrer.
Per celebrar-ho a missa es reparteix candeles
destinades a orientar -nos pel camí de la vida.
Quan arriba aquesta data, a casa desfem el pessebre que vam fer per la
Puríssima. Els avis diuen que la tradició així ho marca.
Quan anem a missa i ens donen les candeles, a mi em sembla un moment una mica màgic; tothom està en
silenci, concentrat en la llum del foc i sembla com si Déu estigués més a prop de tots nosaltres.
Jesús, tu ets la llum de la nostra vida.
Sempre que em sento enfadat, cansat o trist i prego,
dins el meu cor s'encén una llumeta que m'il·lumina i m'escalfa.
Gràcies per estar sempre a prop meu,
esperant-me i amb ganes d'ajudar-me i orientar-me.
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convingudes. DESPATX PARROQUIAL: Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19,30h. ASSISTÈNCIA SOCIAL: Dimarts
de 18h a 20h.

