Any 3, núm. 09, Ascensió del Senyor, 12 de maig de 2013

Homo Videns
El dia de la Solemnitat de l’Ascensió del Senyor també se celebra la Jornada
Mundial de les Comunicacions. El lema de la jornada d’aquest any és: Xarxes
socials: portals de veritat i fe; nous espais per a l’evangelització. En el
document que sobre aquesta jornada va preparar el papa Benet XVI poc abans
de la seva dimissió, es remarca el significat que tenen les noves formes
d’expressió popular. Benet XVI anima a utilitzar nous llenguatges....perquè la
infinita riquesa de l’Evangeli pugui arribar a la ment i el cor de totes les
persones.
Sobre aquesta qüestió l’arquebisbat de Barcelona ha fet arribar a totes les
parròquies uns cartells i un escrit de Ramon Ollé Ribalta, Delegat de Mitjans
de Comunicació. Entre altres coses el Delegat diu: Ens cal entendre que, avui
dia, les generacions més joves representen allò que s’ha descrit com “l’homo
videns”, unes generacions per les quals la paraula escrita esdevé superada
per la narrativa d’imatges, música i paraula.
Crec que ara i aquí és el moment i el lloc de recordar que la nostra parròquia té una Web, confeccionada per
Mn. Carles, el qual també vetlla perquè estigui actualitzada. I que també té la seva Web el nostre arxiprestat.
La nostra impressió és que és poc visitada i aprofitada.

Agenda
Martes 14:

21,45: Consell Parroquial

Jueves, 16:

17,00: Vida Creixent

Domingo, 19: PENTECOSTÉS
18,00: “Concert de Graduació.”
Más abajo encontrareis más detalles.
Lunes, 20:

Fiesta laboral pero no litúrgica.
Misas: 9 y 20 horas. No habrá despacho.

Martes, 21:

16,30 y 20,45h: Catequesis sobre el Credo (último día)

Jueves, 23:

16,30 y 20,45h: Catequesis sobre el Credo (último día)

Domingo, 26: Al final de todas las misas: rosquillas donativo para Colonias.
A las 11,30. Misa de fin de curso de la catequesis de niños y niñas.
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.

Concert de Graduació
Dels alumnes del Conservatori del Liceu: Núria Cabero (flauta travessera) – Rosa Mari Ramírez (soprano) –
Joan Seguí (orgue).
Diumenge, 19 de maig, a les 6 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Pius X.
Entrada lliure.

Concert benèfic.
Organitzat per Associació cultural russo-catalana, “Sodruzhestvo” (Amistat),
en el Dia Internacional de la Defensa del Nen/a
Amb la participació de: Danil Sayfullin (baríton) , Armen Vartanyan (violí), Svetlana Tovstukha (violoncel);
Elisaveta Mironova (piano) l’Orquestra de guitarres de Barcelona. Director. Sergi Vicente.
Dia: 1 de juny
Hora: 5 de la tarda
Lloc: església parroquial de sant Pius X
Preu: Entrada benèfica. Adults: 5 euros; nens i nenes: de franc.

Colònies de l’Esplai
Aquest any la parròquia marxa de colònies a Can Vilalta, una casa a la
vora de Moià (Bages), durant els dies 30 de juny fins al 7 de juliol. Tots els infants
i joves de 7 a 16 anys són convidats!
No totes les famílies que volen que els seus fills hi vagin poden permetre’s
pagar el petit plus econòmic que representa la despesa de les colònies parroquials
d’aquest any (240€). Es desitja que tots els feligresos de la parròquia que puguin,
ajudin a subvencionar el cost econòmic que implica. Cap nen sense colònies!

Oracions a l’Esperit Sant
Ven, Espíritu divino,
manda un rayo de tu lumbre
desde el cielo
Ven, oh padre de los pobres,
luz profunda, en tus dones
Dios espléndido.
No hay consuelo como el tuyo,
dulce huésped de las almas,
mi descanso.
Suave tregua en la fatiga,
fresco en hora de bochorno,
paz del llanto.
Luz santísima, penetra
por las almas de tus fieles,
hasta el fondo.
¡Qué vacío hay en el hombre,
qué dominio de la culpa
sin tu soplo!
Lava el rastro de lo inmundo
llueve tú nuestra sequía.
ven y sánanos.

Veniu, Esperit creador,
oi visiteu els nostres cors,
ompliu de gràcia del cel
els éssers que vós heu creat.
Vós, que us dieu Consolador
i sou el do del Déu excels,
font viva, foc i caritat,
vós, unció espiritual.
Il·lumineu-nos els sentits,
ompliu d’amor els nostres cors,
doneu fermesa al feble cos,
amb vostra força divinal.
Llanceu ben lluny nostre enemic,
doneu-nos promptament la pau,
si vós guieu nostres camins,
tots els perills evitarem.
Feu-nos conèixer el Pare sant
i contemplar el seu únic Fill
i creure en vós, Sant Esperit.
Amor del Pare i del seu Verb.
Amén.

