Any 3, núm. 06, Diumenge I de Pasqua, 31 de març de 2013

Els mossens de la parròquia us desitgen…

CELEBRACIONS I ACTIVITATS DE PASQUA
13 i 14 d’abril:

Celebracions del baptisme

13 d’abril:

Concert de cant coral i orgue (a les 9 del vespre)
A càrrec de la coral Xalesta i l’organista Joan Casals. Direcció: Joaquim Miranda
Obres de John Ruter – Frederic Mompou - P Joan Cererols

14 d’abril:

Celebració comunitària de la Unció dels Malalts,
A les misses de 2/4 de 12 i 13. Cal demanar-ho al despatx parroquial.

20 d’abril:

Pasqua Arxiprestal, al santuari de la Mare de Déu de la
Misericòrdia Vegeu més detalls als programes posats en el
mobles del final de l’església

27 d’abril:

Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat.
Missa solemne, a les 12 del migdia

4 de maig:

Dinar pasqual, als locals, a les 14,00h
En el proper Full informatiu donarem més detalls.

5 de maig:

Primeres Comunions, a la missa d’una.

11 i 12 de maig:

Celebracions del baptisme

12 de maig:

Primeres Comunions, a la missa de 2/4 de 12.

18, 19 i 20 de maig: Peregrinació Diocesana a Roma
En el proper Full informatiu donarem més detalls.

RECAPTES
Col·lecta Seminari: 1.212,60 euros (any passat. 1.251,50). Moltes gràcies!
Sopar de la Fam: 726,25 €. Ingressats a Càritas Diocesana. Moltes gràcies!

AGENDA
1 de abril: lunes de la Octava de Pascua. Misas: 9h (castellano); 20h (catalán)
3 de abril: A las cinco de la tarde. Voluntariado de Caritas
4 de abril: A las 20,45h: Comisión de Liturgia
9 i 11 de abril: catequesis de adultos sobre el Credo. A las 16,30h y 20,45h
10 de abril: A las 21,30: padres y padrinos que han pedido el bautismo de sus hijos.

RESUM DEL CONSELL PARROQUIAL
Es va celebrar el dimarts 12 de març, amb l’absència d’alguns membres que s’havien excusat. Després de la
pregària inicial es va fer un repàs dels actes de Setmana Santa. L’altre punt de l’ordre del dia va ser concretar
els actes del temps de Pasqua. La Maria Nisa ens informà dels actes previstos per celebrar els 25 anys de
“Camí d’Esperança”.
En l’apartat de precs i preguntes s’informà de la consulta feta al Delegat
Diocesà per a la litúrgia, sobre l’anomenada “missa del pollet”; digué: el missal
preveu una “missa de vigília” amb textos diferents dels del dia de Nadal; l’hora
d’aquesta missa hauria de ser l’hora que se celebra els dissabtes a la tarda, o
màxim una mica abans; però no és obligació celebrar-la; sobretot no hauria de
substituir la missa de la nit, que té molta més tradició en l’església.
També es parlà: - de la peregrinació diocesana a Roma; - de més
gestions fetes per tal de poder instal·lar un elevador per poder accedir als locals
parroquials aquelles persones que el necessiten; - d’una xerrada sobre l’ús
correcte dels medicaments; es comunicà que al Sopar de la Fam assistiren 32
persones i es va recollir: 755,00€, de les quals es van restar les despeses de
menjar, beguda i tovalles, tovallons, plats i vasos de paper.

CANT A LA MARE DE DÉU, DURANT EL TEMPS PASQUAL
Reina del cel, alegreu-vos, al·leluia;
perquè aquell que meresquéreu portar, al·leluia,
ha ressuscitat al com digué, al·leluia.
Pregueu Déu per nosaltres, al·leluia.

Reina del cielo, alégrate, aleluya.
porque el Señor,
a quien has merecido llevar, aleluya
ha resucitado, según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
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