Any 3, núm. 15, Diumenge XXVIII durant l’any, 13 d’octubre de 2013

Propostes d’objectius pastorals del curs 2013-14
Al primer Consell Parroquial d’aquest curs es van presentar les següents propostes pastorals:
l.- Seixanta anys de la Primera Pedra del barri.
Reflexionar sobre la relació de la parròquia amb el barri, pel que fa a:



Implicació de la parròquia en les activitats del barri.
La presentació de Jesucrist, persona i missatge, als que no vénen a la parròquia

En cada una d’aquestes qüestions caldrà analitzar què fa la parròquia i què hauria de fer.
2.- Insistència en la participació en els actes d’un àmbit més gran que el de la parròquia.






Anar a Tarragona a la beatificació de màrtirs de la guerra civil del 1936‐39
Visita i pregària a la Sagrada Família, en l’àmbit arxiprestal (dissabte, 26 d’octubre)
Anar als recessos d’Advent i Quaresma organitzats per l’arxiprestat (dates a determinar)
Participar de la Pasqua Arxiprestal
Estar atents als actes que es fan a nivell diocesà.

Buscar els mitjans per dur a terme aquest objectiu:
a) propaganda més abundant, clara i a diferents llocs: Cartells, Full Informatiu, al final
de les misses, a les reunions de Consell Parroquial, Catequesi, Litúrgia, Càritas, Web parròquia, de tu a tu.
b) Els del Consell ser el primers d’anar‐hi.
c) Tenir‐ho més present per part dels preveres.
3.‐ Avançar en la unitat entre nosaltres.
Buscar maneres (actes, actituds...) perquè ens coneguem més entre nosaltres i per evitar capelletes.

4.- Millorar la participació de tots en els cants de les celebracions litúrgiques:





Proposar‐nos‐ho a nivell d’animadors de cants.
Revisar com animem els cants (ús de les mans, de la veu, dels instruments, del micròfon ...)
Buscar nous animadors i preparar‐los
Unificar els cants de les misses de la mateixa llengua

El termòmetre de l’elevador
Per tal de visualitzar el que falta per pagar de l’elevador, uns joves de la parròquia han fet un
“termòmetre” que es troba a la cartellera de l’entrada a l’església. Completem aquí algunes dades:
Cost total........... 54.778,61 €
Pagat fins ara..... 30.528,30 €
Resta per pagar..24,250,31 €

D’on surten els diners:

Fundació sant Pius X: 30.000 €
Parròquia: 10.000 euros €
Donatius: 2.100,00 €
Col·lecta 5-6 d’octubre: 1.149,50 €
Total: 43.249,50 €

Encara necessitem: 11.529,11 €
Moltes gràcies a tots els que ja heu col·laborat! Tanmateix necessitem més donatius.

Agenda
15.- 20,45: Consejo Parroquial
16.- 21,30: Padres que han pedido el bautismo de sus hijos
17.- * 17,00: Primer día de “Vida Creixent”
* 20,45: Comisión de liturgia
19.- 17, y 18,00: Bautismos
19-20: La colecta de las misas se entregará al DOMUND
20.- 17, y 18,00: Bautismos
21.- 17,00: En el despacho parroquial: vacuna contra la gripe (CAP Maragall).
22.- 16,30; 20,45: Primer día de catequesis de adultos (Los sacramentos)
24.- 16,30; 20,45: Primer día de catequesis de adultos (Los sacramentos)
26.- *8,45: Peregrinación a la basílica de la Sagrada Familia con motivo del año de la fe
*21,00: Concierto de canto coral

Catequesi d’adults sobre Els Sagraments
“Poble de Déu: deixeu que el Senyor us treballi per mitjà dels sagraments,
són el gran regal de Déu al seu poble”
Octubre:
Novembre:
Desembre:
Gener:
Febrer:
Març:
Abril:

Maig:

22-24:
12-14:
26-28:
10-12:

Presentació del curs – Què és un sagrament.
El que tenen de comú tots els sagraments.
El Baptisme (1)
El Baptisme (2)

7-9:
21-23:
11-13:
25-27:
11-13:
25-27:
8-10:

La Confirmació
L’Eucaristia (1)
L’Eucaristia (2)
La Penitència (1)
La Penitència (2)
La Unció dels Malalts
L’orde sacerdotal

22-24:
6-8:
20-22:

El matrimoni
Els sagramentals
Revisió del curs – propostes pel proper curs.

En català: dimarts, de 2/4 de 5 a 2/4 de 6; dijous, de ¾ de 9 a ¾ de 10
En castellano: martes de 20, 45 a 21,45; jueves, de 16,30 a 17,30

Concert Coral a càrrec de “Prades Cor” i “Cors Antistiana”
Dissabte, 26 d’octubre – a les 9 del vespre – a la nostra església parroquial
Obres:
Rèquiem i Càntic de Jean Racine, de Fauré –
Al·leluia del Messies de Handel –
Ensalada de Flecha Arnau Ferré, organista –
Àngels López i Josep Hill, solistes –
Joan Ferré, director.
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.

