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60 anys de la Primera Pedra del nostre barri
El divendres dia 31 de maig farà exactament 60 anys que es va col·locar la
primera pedra del nostre barri del Congrés Eucarístic. Per recordar-ho i
celebrar-ho la Coordinadora d’Entitats del Congrés està preparant diversos
d’actes que s’aniran anunciant.
El mateix dia 31, a les 9 del vespre, a l’església, hi haurà un concert del quan
donarem més detalls en el proper Full.
El diumenge, 2 de juny, hi haurà una eucaristia d’acció de gràcies presidida
pel Cardenal Arquebisbe, Mons. Lluís Martínez Sistach, a la qual s’hi ha
convidat a diferents autoritats i a totes les entitats del barri.
L’acte començarà a l’actual “Espai Caixa” (carrer de l’Espiga, 15), lloc de la
primera església abans de la construcció de l’actual, a les 11 del matí. Allà hi
haurà algun parlament, algun testimoni, la participació de la Coral l’Espiga, i
d’allà, en processó, cantant el cant d’entrada, s’anirà a l’església actual per
continuar la celebració.
Després de la missa, a la plaça hi haurà sardanes i un vermut.

Dinar Pasqual
En vam parlar a l’anterior Full Informatiu. Repetim les dades concretes i afegim que el proper dilluns serà el
darrer dia per poder‐s’hi apuntar.
Dia: Dissabte, 4 de maig.
Hora: Dues de la tarda.
Lloc: Locals parroquials. (Sala: “Sant Jordi”, o: “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 tres 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.

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.

Agenda
Miércoles, 1 de mayo: Horario de misas: 9 y 20 horas.
Jueves, 2 de mayo:

17h: Voluntarios y voluntarias de Caritas parroquial
20,45: Comisión de liturgia

Sábado, 4 de mayo:

“Dinar Pasqual”

Domingo, 5 de mayo: 13h: Primeras Comuniones
Martes, 7 de mayo:

16,30h y 20,45h: Catequesis sobre el Credo

Miércoles, 8 de mayo: 21,30h: padres que han pedido el bautismo de sus hijos.
Jueves, 9 de mayo:

16,30h y 20,45h: Catequesis sobre el Credo

Sábado, 11 de mayo:

17,00 y 18,00 horas: Bautizos

Domingo, 12 de mayo: 11,30: Primeras Comuniones
17,00 y 18,00 horas: Bautizos

Resum del Consell Parroquial
Es va reunir el dimarts dia 16 d’abril, amb l’absència de tres membres que es van excusar. Després de
la pregària inicial es passà a parlar dels 60 anys de la col·locació de la Primera Pedra del nostre barri. (El que
es va dir queda reflectit en el primer apartat d’aquest Full Informatiu.)
El segon punt de l’ordre del dia va ser la informació sobre la reunió del Patronat de la Fundació Sant
Pius X. En aquella reunió s’acordà que dels 42.000 euros i escaig dels quals ara es poden disposar, com a
rèdits del capital (de diversos anys), 30.000 serien per a la parròquia, per poder fer front a la forta despesa
que suposarà la instal·lació de l’elevador, perquè puguin excedir als locals parroquials les persones que tenen
dificultats de mobilització. Els altres 12.000 i escaig l’arquebisbat els destinarà a altres necessitats
diocesanes. Aquest acord semblà bé als membres del Consell Parroquial.
El següent punt a tractar va ser la revisió dels actes de Setmana Santa. Es va llegir la revisió que
sobre aquest tema havia fet uns dies abans la Comissió de Litúrgia.
Després es parlà de la Pasqua Arxiprestal i del Dinar Pasqual, del qual aquest darrer hi ha més
informació en aquest Full.
En el darrer apartat, el de Precs i Preguntes, es va comentar que s’haurà de canviar la data de fi de
curs de la catequesi d’infants, previst en l’Agenda pel 2 de juny. Es concretà que fossin les catequistes les
que decidissin la nova data.
S’acordà encomanar un estudi i un pressupost sobre l’escomesa elèctrica de la parròquia molt antiga i
que no compleix la normativa actual.
Pel que fa a l’elevador s’acordà començar les obres de seguida es tinguin els diners de la Fundació
sant Pius X.

Oración a Jesús, el Buen Pastor
Te damos gracias, Señor
porque eres el amor y la vida, el Buen Pastor.
Sin nombrarte o reconociendo tu nombre,
todos los hombres te buscan.
También te buscamos nosotros,
cuando escuchamos tu voz y te seguimos.
Te bendecimos, porque el Espíritu,
que todos llevamos dentro,
nos impulsa a reconocer tu palabra y tu obra
en las encrucijadas de la vida,
allí donde hermanos nuestros
trabajan por la verdad, la justicia, la libertad.

En el fondo de nosotros
mismos sentimos una
llamada a la vida, a la
bondad, a la sinceridad.
Es el eco de tu voz que
resuena en lo más
profundo de cada ser
humano.
Con la inmensa
muchedumbre de los que
te siguen te damos gracias

