Any 3, núm. 11, Diumenge X durant l’any, 9 de juny de 2013

Rés del sant rosari
Ara deu fer un mes i mig o dos mesos, un petit grup de feligresos em va demanar poder resar el rosari a la
parròquia, a 2/4 de 8 de la tarda, abans de la missa vespertina.
Els vaig dir que em semblava bé però que n’hauríem de parlar i que caldria que es resés uns dies en català i
altres en castellà, seguint la mateixa pràctica que fem amb la celebració de l’eucaristia.
Des de fa unes tres setmanes ja es resa, fins i tot abans d’asseure’ns a
parlar-ne més a poc a poc.
Aquesta darrera setmana ens hem reunit i hem quedat que:
 Es resarà cada dia, de dilluns a diumenge.
 Dilluns, dimecres, divendres i dissabte en castellà.
 Dimarts, dijous i diumenges en català.
 Els dies que no hi hagi ningú que pugui o vulgui fer‐ho
en català es resarà en castellà.
 No s’hi afegiran invocacions o pregàries, pròpies
d’algunes espiritualitats o devocions particulars, perquè
tothom s’hi pugui sentir convidat.
Des d’aquí faig una crida a venir a resar el rosari, a 2/4 de 8 de la tarda. I a oferir-se per dirigir-lo en català,
ja que en aquests moments falten voluntaris.
Em consta de moltes persones que resen el sant rosari a casa o tot fent camí. Però té el seu sentit resar-lo
amb altres persones, perquè quan dos o tres ens reunim per pregar Jesús, el Fill de Maria, és enmig nostre.
Joan Miranda.

Agenda
Sábado, 8 de junio:
Domingo, 9 de junio:
Lunes, 17 de junio:
Martes, 18 de junio:

A las 17 i 18 horas: Celebraciones del bautismo.
A las 17 horas: Celebración del bautismo.
Fin de curso de Camí d’Esperança, excursión a Montserrat.
A las 18 horas: Fin de curso del Voluntariado de Caritas Arciprestal, en la parroquia
de san Mateo.
Martes, 18 de junio: A las 20,45h: Consejo Parroquial
Jueves, 20 de junio: A las 17 horas: Vida Creixent.
Jueves, 20 de junio: A las 20,45: Comisión de Liturgia

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.

Donatiu i col·lectes
Colònies: Amb les “rosquillas” casolanes que oferien els monitors i monitores de la
Colònies, en sortir de missa el diumenge 26 de maig, es van recollir 625,00 euros.
Moltes gràcies!
Campanya Corpus Càritas Diocesana:
Moltes gràcies!

1.247,50 euros. (Any passat: 1.399,50).

Comunicacions breus
 La delegació de Càritas Diocesana de Barcelona que té la seva seu al carrer Alexandre Galí ha tingut








problemes amb el sostre d’aquell immoble. Per aquest motiu els hem ofert els locals de la nostra
parròquia, d’una manera provisional, fins que s’acabin les obres que es calcula que duraran dos o
tres mesos.
El proper Full Informatiu, previst per al 23 de juny, serà l’últim
d’aquest curs. Hi trobareu el resum del darrer Consell parroquial i
l’agenda parroquial d’aquest estiu.
També a finals de juny sortiran, si Déu vol, els horaris d’estiu de
misses i despatxos de totes les parròquies de l’arxiprestat.
Tot fa pensar que aviat començaran les obres de construcció de
l’elevador que permetrà poder accedir als locals parroquials a les
persones amb dificultat de moviment.
Moltes salutacions dels mossens que van ser convidats a la celebració de l’eucaristia del 60è
aniversari de la col∙locació de la primera del nostre barri, ‐ perquè havien servit la nostra parròquia
com a rectors o vicaris, o perquè havien nascut i viscut aquí‐ i no van poder venir perquè havien de
ser a la seva parròquia, per motius evidents.

Oración para aprender a amar
Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida;
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo;
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro;
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos;
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión;
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender;
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo.
Madre Teresa de Calcuta M.C.

