Any 3, núm. 12, Diumenge XII durant l’any, 23 de juny de 2013

Resum del Consell Parroquial
Es va reunir el passat dimarts, 18 de juny, amb l’absència de tres dels seus membres per diversos motius. El
primer i principal tema de l’ordre del dia va ser la revisió d’aquest curs 2012-13. Entre altres coses es va dir:
. Es valora positivament que la parròquia continuï oberta a les activitats del barri.
. Pel que fa a l’Any de la Fe, es valora positivament la catequesi d’adults sobre el Credo, però es valora
negativament que no s’hagin programat pregàries i que no s’hagi informat més explícitament d’alguns actes
organitzats a nivell diocesà; es demana que això es tingui en compte fins que acabi aquest Any de la Fe, el
proper novembre.
. Es valora positivament l’existència d’un Consell Parroquial per tractar les diferents qüestions pastorals de
la parròquia, perquè ajuda a conèixer-nos; tot i que també es diu que el càrrec de membre del Consell hauria
de ser rotatiu.
. Es valora negativament que s’hagi hagut de suprimir l’anada a veure el Pessebre Vivent de Corbera i la
Passió de Llinars del Vallès per falta de gent; s’apunta com a una de les causes la crisi econòmica actual, de
la qual també se’n ressenten el Caminants del Congrés; també es valora negativament que assistís tant poca
gent al Dinar Pasqual de la parròquia i a la Pasqua Arxiprestal; també que disminueix el nombre de persones,
sobretot joves, que participen de la missa dominical.
. Pel que fa a la missa del 60è aniversari del començament del barri, es valora
positivament la presentació que va fer la senyora Mª Rosa Compte, a l’Espai
Caixa, la presència del senyor Alcalde i del Cardenal de Barcelona, l’ambient
festiu de la celebració; però es valora molt negativament l’atreviment d’una o
més persones que passant per sobre del que va dir el Consell Parroquial, la
comissió de Litúrgia i la breu reunió de pares de Fe i Llum, i prescindint
totalment del rector va canviar el que estava previst per a després de la
comunió; s’espera una disculpa per part dels autors; no s’hi val a jugar brut.
També es valora negativament que el programa de festes no respectés el que s’havia dit a la parròquia sobre
on i quan començava la missa; que degut al poc temps que tenien les autoritats i per algun altre motiu el
Vermut no es fes al moment i de la manera que s’havia previst. Per altra banda s’informa que en el programa
Signes dels Temps, de TV3, del diumenge 30 de juny, a les 10h, es farà un reportatge sobre aquest aniversari,
amb una entrevista a Mn. Francesc Torrebadella.
. L’objectiu de començament de curs de vetllar per la gent gran del barri s’ha anat diluint, tot i que aquest
any s’ha celebrat la Unció Comunitària de Malalts i que sembla que aviat tindrem l’elevador per pujar las
locals parroquials.
. S’acaba de concretar qui prepararà el sopar de fi de curs de les persones que col·laboren activament a la
parròquia en aquests moments i el nombre d’assistents.
. De cara als actes del curs vivent es concreta que se’n parlarà al proper Consell, tot i que ja s’avança que a
l’arxiprestat hi haurà algun autocar per assistir a Tarragona, el 13 d’octubre, a la beatificació d’alguns dels
màrtirs de la Guerra Civil. Per a finals d’octubre, està prevista una visita espiritual i guiada a la basílica de la
Sagrada Família, a nivell arxiprestal.

Solemnitat del naixement de sant Joan Baptista
* La missa vespertina d’aquest diumenge, 23, de juny, a la nostra parròquia, serà la del diumenge, no la de la
vigília de sant Joan.
* L’horari de misses del dia 24 de juny serà: 12 del migdia, en castellà; 8 del vespre en català; se suprimeix
la missa de les 9 del matí.
* Es recorda a les persones que els convingui molt celebrar aviat la missa
d’aquest dia que a la parròquia de santa Eulàlia de Vilapicina hi haurà missa
a les 8 del matí.

Oració col·lecta de la solemnitat, del Missal Romà:
Déu totpoderós,
feu que el vostre poble avanci pel camí de la salvació,
i que, seguint les exhortacions de sant Joan,
arribi amb seguretat a aquell que ell va anunciar...

Horario de misas y servicios de las parroquias del arciprestazgo
En las mesas del final de la iglesia se halla este horario, bilingüe, válido para los meses de verano. Vale la
pena conservarlo no sólo para conocer los horarios de las demás parroquias, sino también de los horarios de
nuestra parroquia:



Durante los meses de julio y agosto no se editará este “Full Informatiu”
Horario de Misas del 15 de julio al 11 de septiembre:
Días laborables: 8 de la tarde: (lunes, martes y jueves: catalán)
(miércoles y viernes: castellano)
Sábados y vigilias: 8 tarde, en catalán
Domingos y fiestas: 9 de la mañana, en castellano; 11,30, en catalán
(Quedan suprimidas, pues, las misas de las 9 de la mañana de los días laborables, y las de las 13h
y 20h de los domingos y fiestas)
 Despacho parroquial: julio y septiembre: miércoles y viernes, de 18h a 19,30h.
Agosto: miércoles, de 18h a 19,30
 Asistenta social: julio y septiembre. Martes de 18h a 20h
Agosto: cerrado.

Mn. Carles i Mn. Joan
us desitgem a tots i a totes:
Bon estiu! ¡Feliz Verano!
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