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Pasqua Arxiprestal
Des de fa molts anys l’arxiprestat de Vilapicina organitza una trobada de les parròquies de l’arxiprestat per
celebrar junts la Pasqua.
Als primers anys es feia una sortida d’un dia. Darrerament se celebrava cada any en una parròquia diferent
però dedicant-hi només unes hores a la tarda.
Aquest any s’ha acordat tornar a fer la Pasqua Arxiprestal fora de Barcelona i dedicant-hi tot un dia. Aquí
teniu les dades:
Lloc: Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia,
de Canet
Dia: Dissabte, 20 d’abril
Hora: A les 10: sortida de les autocars
davant de la parròquia de Sant Eulàlia
Durant l’anada, dins l’autocar, es resarà Laudes
En els programes hi ha la relació dels diferents actes.
Cal portar-se el dinar
Al voltant de les 6 de la tarda, arribada a Barcelona
Preu:
8 euros.
Inscripcions: Al Despatx parroquial, fins el proper dimecres.
És bonic conviure unes hores amb cristians i cristianes de les parròquies que formem part del mateix
arxiprestat. A la vegada és una ocasió per conèixer aquest santuari marià.

Peregrinacions


A Roma: Del 18 al 20 de maig.

Peregrinació de l’arxidiòcesi, presidida pel cardenal Arquebisbe
En el Full Dominical del diumenge passat hi havia un suplement amb la informació de tots els actes
previstos.
Inscripcions: c/ Comtes de Bell-lloc 67-69. Telèfon: 934 092 700.
Cal decidir-se aviat perquè les places són limitades.


A Lourdes: Del 22 al 24 de juny.
Peregrinació organitzada per la parròquia de Sant Cristòfol de Premià
de Mar.
Mn. Bernat Gimeno ens ha fet arribar uns fulls amb més informació i
la butlleta d’inscripció. Els interessats els podeu recollir al despatx
parroquial o a la sagristia.
Cal formalitzar la inscripció abans del 31 de maig.
Per a més informació podeu telefonar a Mn. Bernat. 93 752 42 25

Setmana Santa




Agraïments: Moltes gràcies a totes les persones que amb la vostra col∙laboració heu contribuït a la
dignificació de les celebracions litúrgiques: monitors/res, lectors/res, animadors/ es de cants, organistes i
guitarristes, arranjadors de les flors, netejadors/es dels ornaments i estris litúrgics...
Col∙lecta Divendres Sant, Terra Santa: 539,42 € (any passat: 476,50 €) Moltes gràcies!

Dinar Pasqual
No tot ha de consistir en celebracions litúrgiques, reunions o serveis. També és convenient que els qui formem la
parròquia ens trobem per gaudir d’un àpat festiu i de germanor. A la vegada ens coneixem més entre nosaltres.
Dades concretes d’aquest Dinar Pasqual:
Dia: Dissabte, 4 de maig.
Hora: Dues de la tarda.
Lloc: Locals parroquials. (Sala anomenada: “Sant Jordi”, o bé: “el bar”)
Menjar:
Primer plat: cadascú se’ls porta, però disposat a compartir‐lo o intercanviar‐lo
Segon plat: a triar en fer la inscripció entre dos plats calents ja preparats.
Postres: cadascú se les porta, però disposat a compartir‐les o intercanviar‐les
Begudes, inclòs cafè: a càrrec de la parròquia.
Tovallons, plats, vasos i coberts: a càrrec de la parròquia.
Inscripcions: al despatx parroquial
Preu: 5 euros.

Agenda
Domingo, 14 abril: 12,30 y 13 horas: Unción de los enfermos, dentro de la misa
Domingo, 14 abril: 17h: Celebración del bautismo
Martes, 16 de abril: Consejo Parroquial
Jueves, 18 de abril: Vida Creixent
Sábado, 20 de abril: (todo el día) Pascua Arciprestal
Martes y jueves, 23 y 25 de abril: Catequesis de adultos sobre el Credo. Horas habituales
Sábado, 27 de abril: 12h: Missa Solemne de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya.

Colònies de Vacances
Aquest any les colònies d’estiu seran a Can Vilalta, a Moià –Bages-. Tots els infants i
joves entre 7 í 16 anys hi sou convidats! Els dies són: del 30 de juny al 7 de juliol. I
el preu total és: 240€.
No tothom es pot finançar el cost d’unes colònies per als seus fills, és per això que els
monitors, aquest diumenge dia 14 hi seran a les misses, al cancell, venent algun detall
per poder subvencionar encara que sigui alguna part de les colònies, sobretot, per als
que més ho necessitin.
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.

