Any 3, núm. 13, Diumenge XXIV durant l’any, 15 de setembre de 2013

REPRESA
Durant els mesos d’estiu algunes activitats de la parròquia, com aquest Full
Informatiu, han fet vacances. Amb la tornada dels infants i adolescents a
l’escola, i al treball les persones que tenen la sort de tenir-ne, reprenem les
activitats que s’havien aturat.
Al nostre barri la represa comença amb molta empenta amb la celebració de la
Festa Major, el primer diumenge d’octubre. Enguany, a més, s’escau dins la
celebració dels seixanta anys de la posada de la primera part del nostre barri del
Congrés, fruit del Congrés Eucarístic Internacional que es va celebrar l’any
1952.
Al voltant dels dies de la Festa Major esperem poder inaugurar als locals
parroquials un elevador pensat per aquelles persones que, pel motiu que sigui,
no poden accedir a la sala que anomenem “la peixera” i a la que anomenem
“sant Jordi”, degut a no poder pujar les escales que hi porten. Una bona notícia
per a tots, però especialment per a les persones que vénen a Camí d’Esperança.
Per altra banda en aquest mateix Full trobareu les dates d’inscripcions a la catequesi d’infants. En el proper
Full trobareu les dates de la catequesi d’adults que va començar el curs passat amb motiu de l’Any de la Fe i
que aquest curs tractarà dels sagraments.
En la represa d’aquest curs cal esmentar també la beatificació a Tarragona d’un grup de màrtirs de la guerra
civil, el diumenge 13 d’octubre. És possible que a nivell de l’arxiprestat es faci un o més autocars per anarhi junts. Quan tinguem més informació ja la comunicarem.
El començament de curs és un bon moment per oferir-se a la parròquia per fer-hi un servei segons les nostres
possibilitats i aptituds. Amb el pas del temps de vegades la situació personal o familiar canvia i una persona
pot fer un servei que abans no podia fer.

AGENDA
Domingo, 15 de septiembre: Horario de misas de los domingos y festivos, a partir de hoy:
9,00 (castellano) – 11,30 (catalán) – 13,00 (castellano) – 20,00 (catalán)
Martes, 17 de septiembre: * 18,00: Asamblea de catequistas
* 20,45: Consell Parroquial
Jueves, 19 de septiembre: 20,45: Comissió de Litúrgia
Lunes, 23 de septiembre: 20,00: Misa de Vigilia (en catalán)
Martes, 24 de septiembre: Solemnidad de la Mare de Déu de la Mercè.
· Horario de misas, como los domingos ·
… En esta agenda faltan los días de inscripciones de catequesis. se encuentran en el
siguiente recuadro.

Inscripcions catequesi d’infants
Primer curs ...a partir dels 7 anys
Dimecres, 25 de setembre: a les 17'30h ‐ 18'15h ‐ 19h.
Dimecres, 2 d’octubre: a les 17'30h ‐ 18'15h ‐ 19h.
Segon curs ...s'ha d'haver cursat el 1r curs prèviament ...
Dijous, 26 de setembre: a les 17'30h ‐ 18h ‐ 18'30h.
Dijous, 3 d'octubre: a les 17'30h ‐ 18h ‐ 18'30h.
Tercer curs ...s'ha d'haver cursat el 2n curs prèviament
Dimarts, 1 d'octubre: a les 17'30h ‐ 18h ‐ 18'30h
Lloc: A la sala parroquial “la peixera”

Stabat Mater Dolorosa
El 14 de septiembre celebramos la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Fiesta que en Occidente se
celebra desde el siglo séptimo, aunque su origen se encuentra en el año 335 en Jerusalén. Desde el siglo
quince el 15 de septiembre se celebra la fiesta de la Virgen de los Dolores que tiene su origen en la
devoción popular a los Siete Dolores de la Virgen
María. Antes de la reforma litúrgica del Concilio
Vaticano II la misa de esta fiesta contenía la Secuencia,
leída antes de la proclamación del evangelio, Stabat
Mater Dolorosa. Además de la bella y sencilla melodía
gregoriana algunos compositores pusieron música a este
texto. Tal vez la música más conocida es la de Giovanni
Battista Pergolesi (1710-1736).
Ponemos esta secuencia a continuación, en su versión
original latina, acompañada de una traducción algo
libre en catalán para que se pueda cantar con la misma
melodía gregoriana
1. A tocar de la Creu santa / que del Fill el cos aguanta, / dreta al peu, la Mare està.
2. ¿Quin dolor es compararia / amb la pena de Maria / quan la veu agonitzar?
3. Forta en l’hora del suplici, / comparteix el sacrifici / i l’angoixa del seu Fill.
4. Assotat l’ha vist, i objecte / de la mofa més abjecta / pels pecats del nostre món.
5. Ara el veu que en Creu expira / i l’escolta com sospira: / “Pare meu, tot s’ha acomplert!”
6. Feu, si us plau, que el dolor vostre / el sentim a dintre nostre / i que amb Vós plorem el Crist.
7. I després per consolar‐nos / feu‐nos créixer i sadollar‐nos / en l’amor del vostre Fill.
8. Dels turments que el Crist patia / prop de Vós volem, Maria, / ben de cor participar.
9. Feu‐nos viure en Crist l’espera / del perdó i la vida vera / que ens guanyà amb la Passió.
10. I en el dia del judici / vostre ajut sigui’ns propici / i ens defensi el vostre amor.
11. Oh, Jesús per vostra Mare, / conduïu‐nos ja des d’ara / pel camí que mena al cel. Amén.
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MISSES: Feiners, dissabtes i vigílies: 9h i 20h. Diumenges: 9h, 11’30h, 13h í 20h. CONFESSIONS:
Dissabtes i vigílies, de 19,15 a 19,45h – Diumenges i festes: de 10,45 a 11,15h. I també a hores convingudes.
DESPATX PARROQUIAL: dill, dim i div de 18 a 19,30h. ASSISTÈNCIA SOCIAL: Dimarts de 18h a 20h.

