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60è aniversari del barri del Congrés
Aquest proper divendres, 31 de maig, farà seixanta anys de la col·locació de la primera pedra del nostre barri
del Congrés. La Coordinadora d’Entitats, promotora de la celebració d’aquest aniversari, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, ha fet un cartell – programa amb els primers actes d’aquest
aniversari.
El nom del nostre barri ens recorda el seu origen. Els organitzadors del Congrés Eucarístic Internacional, que
es va celebrar a Barcelona l’any 1952, van voler que com a fruit d’aquell Congrés en quedés una obra social
en aquell moment molt convenient: la construcció d’un barri popular, amb pisos a l’abast de parelles joves o
altres persones amb poques possibilitats econòmiques.
Divendres, 31 de maig
És un motiu de goig per a la parròquia que el primer
acte d’aquest aniversari es faci a l’església parroquial.
Es tracta d’un concert amb dues parts; una a càrrec de
la Banda Simfònica de Roquetes i l’altra de la coral
Oronell. L’hora és a les 9 del vespre. I l’entrada és
lliure.
Dissabte, 1 de juny
Els actes d’aquest dia es faran a la Plaça del Congrés,
preparats per la unió de comerços del barri. En el
programa estan especificats. Pel que fa a la parròquia volem comunicar que ens unim a la recollida
d’aliments en comptes d’organitzar-ne una pel nostre compte.
Diumenge, 2 de juny
Ens permetem fer una rectificació al programa, per una informació poc clara que atribuïm a la falta de
connexió entre nosaltres o a la pressa per fer el programa. A les 11 del matí, com molt bé diu el programa,
hi haurà una trobada al local de l’Espai Caixa (carrer de l’Espiga, 15). Després dels parlaments previstos,
allà mateix es començarà la Missa Solemne amb el cant d’entrada i la breu processó cap a l’església. La
comitiva pot arribar al temple a 2/4 de 12, o una estona abans o una estona després, dependrà de la durada
dels parlaments anteriors. Presidirà aquesta missa el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís
Martínez Sistach
Per altra banda, tal com es va informar a les misses del passat cap de setmana, el darrer consell parroquial va
acordar no celebrar la missa d’una aquest diumenge perquè ens unim tots en una mateixa eucaristia i perquè
l’acte que comença a les 11 del matí i preveu parlaments, abans i després de la missa, pot allargar-se.
Val a dir que els actes d’aquests tres dies són només l’inici d’un seguit d’actes previstos fins el 31 de maig
del 2014 per celebrar el 60è aniversari de la col·locació de la primera pedra, dels quals s’anirà informant
oportunament.
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
Domingo 26, a las 11’30h: Misa de fin de curso de la catequesis. Después habrá un piscolabis en el patio
de La Salle.
* Al final de todas las misas: Venta de “rosquillas” para ayudar a pagar las Colonias a los
niños o niñas que no pueden hacerlo
Jueves 30,

a las 20,45h: Comisión de liturgia.

Viernes 31,

a las 21h: Concierto de la Banda Sinfónica de Roquetes
y de la Coral Oronell.

Domingo 2,

horario de misas: 9h 11h y 20h
(encontraréis la explicación de estos cambios del horario
habitual en el apartado anterior)

Miércoles 5 a las 17h: Voluntariado de Caritas parroquial
a las 21,30: Padres que han pedido el bautizo de un hijo.
Sábado 8,

a las 17h y 18h: Celebraciones del bautismo.

Domingo 9,

a las 17h y 18h: Celebraciones del bautismo.

Resum del Consell Parroquial
Es va celebrar el dimarts, 14 de maig. Després de la pregària inicial, es va parlar de la missa solemne
d’acció de gràcies a Déu pels 60 anys de la posada de la primera pedra del nostre barri del 2 de juny; es
concretà el lloc on es revestiran l’arquebisbe i els preveres concelebrants; s’acordà suprimir la missa de les
13h, es parlà de l’ofrena que faria cada grup parroquial i de la confecció d’un punt de llibre com a record
d’aquesta celebració.
Després es va revisar el dinar pasqual. Es lamentà la poca assistència: 11 persones. Però es valorà
positivament l’ambient que hi hagué, l’actitud de compartir el que cadascú portava i el desig de tornar-hi a
la propera pasqua.
A l’altre punt de l’ordre del dia es concretar fer el dijous 27 de juny el sopar de fi de curs de les persones que
col·laboren més directament a la parròquia (Consell, catequesi, litúrgia, Càritas...)
Mn. Carles informà de diverses qüestions relacionades amb les Colònies d’estiu organitzades per l’Esplai
parroquial.
Finalment, a l’apartat de precs i preguntes, s’informà que Mn. Miquel Bada havia tingut una embòlia i ara no
és a la parròquia; que havíem cedit algunes sales dels locals parroquials, per uns mesos, a la delegació de
Càritas Diocesana ubicada al carrer d’Alexandre Galí, ja que tenien problemes a la teulada de l’edifici
actual. La representant de l’Agrupament Escolta Sant Pius X informà de la celebració dels 55 anys de la
fundació d’aquest agrupament escolta.

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.

