Any 3, núm. 14, Diumenge XXVI durant l’any, 29 de setembre de 2013

FESTA MAJOR DEL CONGRÉS
Actes que se celebraran dins la nostra església parroquial
6 d’octubre:

* A 2/4 de 12: Missa Solemne, presidida per
Mons. Carles Soler i Perdigó, bisbe emèrit de Girona
i antic rector de la nostra parròquia (1986-1990)
* A las 13 horas: No habrá Misa.
* La col·lecta de totes les misses es destinarà
a acabar de pagar l’elevador dels locals.

10 d’octubre:

A les 20,45h: Concert de la Banda Municipal de Barcelona

11 d’octubre:

A les 9 del vespre: Concert de la Coral Oronell

PEREGRINACIÓ ARXIPRESTAL A TARRAGONA
Diumenge, 13 d’octubre. Beatificació del 522 màrtirs del segle XX a Espanya
08,30h.
10,30h.
12,00h.
14,00h.
17,30h.

Sortida des de la Plaça de Karl Marx, 1
Arribada a Tarragona
Missa de la Beatificació
Dinar (cadascú se’l porta)
Retorn a Barcelona

Preu de l’autocar: 15 euros – Inscripcions a la pròpia parròquia

PEREGRINACIÓ ARXIPRESTAL A LA SAGRADA FAMÍLIA
Com a cloenda de l’Any de la Fe. Dissabte, 26 d’octubre
08,45h.
09,45h.
10,00h.
11,00h.
12,30h.
13,30h.

Trobada a cada parròquia – Rés de laudes
Trobada de totes els parròquies a la Cripta de la Sagrada Família
Missa a la Cripta
Visita guiada a la Basílica en petits grups
Temps per confessar-se per poder rebre la indulgència
Pregària final
Inscripcions a la pròpia parròquia.
Entrada gratuïta. Es farà una col·lecta a la Missa com a donatiu a la Basílica

INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI D’INFANTS
Primer curs: Dimecres, 2 d’octubre: a les 17,30h – 18’15h – 19,00h
Segon curs: Dijous, 3 d’octubre: a les 17,30h - 18,00h – 18,30h.
Tercer curs: Dimarts, 1 d’octubre: a les 17,30h - 18,00h – 18,30h.

PEREGRINACIÓN DE LAS FAMILIAS A LA TUMBA DE SAN PEDRO
Roma, 26-27 de octubre - Con motivo del Año de la Fe
Organiza: Pontificium Consilium pro Familia
Información e Inscripciones: www.family.va - roma2013@family.va

AGENDA
En esta Agenda se omiten los actos ya anunciados en este Full Informatiu
30 septiembre:
2 octubre:
5 octubre:
12 octubre:

(22 y 24 octubre)

A partir de hoy, el Despacho parroquial abrirá:
Lunes, Miércoles, y Viernes de 18,00h a 19,30h.
A las 17,00: Voluntarios de Caritas parroquial
A las 11,00h: Inicio del curso de la Catequesis Especial. Inscripciones.
Fiesta de la Virgen del Pilar.
Horario de Misas: 9,00h (castellano) – 12,00h (catalán)
La misa de las 20,00h no será de la Virgen del Pilar sino de vigilia del domingo.
Primer día de la catequesis de adultos sobre Los Sacramentos
Siguiendo el horario y las orientaciones del curso pasado
Más detalles en el próximo Full Informatiu.

RESUM DEL CONSELL PARROQUIAL
El primer Consell pastoral de la Parròquia es va celebrar el passat 17
de setembre, amb l’absència d’alguns membres que es van excusar.
Després de la pregària inicial es va passar al primer i principal punt de
l’ordre del dia: Propostes d’objectius pastorals del curs 2013-14.
(Degut a la importància d’aquest punt i del poc espai que queda en el
present Full Informatiu s’explicarà en el proper)
El segon punt de l’ordre del dia va consistir en la confecció d’un
calendari d’activitats d’aquest curs, a partir d’una proposa inicial, i es
va centrar principalment en les activitats del primer trimestre.
Després es va parlar dels actes de la Festa Major, sobretot de la missa
solemne de 2/4 de 12, que enguany presidirà el bisbe emèrit de Girona
i antic rector de la nostra parròquia, Mons. Carles Soler i Perdigó. Es va creure convenient continuar
suprimint la missa de les 13 hores com s’havia fet aquests darrers anys.
En el punt següent es parlà de l’elevador. Aquest estiu s’ha treballat per fer el forat per on ha de passar.
Esperem que un dia d’aquests comencin a muntar-lo. Pel que fa a acabar de pagar el seu cost s’acordà
dedicar la col·lecta de les misses del cap de setmana 5-6 d’octubre. També s’acordà fer un mural en forma de
termòmetre que indiqui el cost total, d’on han sortit els diners del que ja s’ha pagat i el que falta per pagar.
És bo recordar que tot donatiu fet a l’església es pot desgravar de la Declaració de Renda sempre que es faci
constar el nom i el DNI del qui el fa.
El darrer punt a tractar fou: precs i preguntes. Es va preguntar per què hi havia una estelada a dalt de tot del
campanar i es va demanar que es tragués. Es respongué que no sabíem qui la col·locà i que no haviem
demanat cap mena de permís. Es va acordar fer les gestions pertinents per treure-la. Finalment es comentà
que a la parròquia es feia poc ressò de l’Any de la Fe i s’acordà fer una conferència sobre la fe amb motiu
del proper acabament d’aquest any.
c/ Cardenal Tedeschini, 52. 08027, Barcelona · telf. 93.352.80.06 · www.santpiusx.net · parroquia@santpiusx.net.
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.

