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Resum del Consell Parroquial
Es va celebrar el dimarts, 15 d’octubre. Van faltar-hi dos membres, que es van excusar. La
representant de l’Agrupament Escolta va presentar la nova Cap d’Agrupament, Estela, que a
partir d’ara serà la que vindrà al Consell. També va ser presentada la Roser Nuix, de la
comissió de litúrgia, substituint en Pere Pagès, el qual havia al·legat els seus motius per deixar
el Consell.
Després de la pregària inicial, es dedicà una estona a reflexionar sobre el primer objectiu pastoral parroquial
d’aquest curs: la relació de la parròquia amb el barri. Es va dir el següent: en general la parròquia està ben
considerada entre les entitats del barri; hi està implicada; cal continuar com ara que és present a la
Coordinadora d’entitats, a la Comissió de la Festa Major i altres; es valora positivament que deixem les
nostres instal·lacions per concerts, exposicions, reunió de veïns d’escala... Pel que fa a l’anunci de Jesucrist
es va dir: és força conegut; hi ha reticències envers l’Església; és important el testimoni de vida, la
coherència amb el que prediquem, l’aportació al banc d’aliments es valora també positivament; es desitgen
misses més participatives, més alegres, no tan avorrides; ens podem fixar en el que fan altres parròquies. Se
suggereix: - fer-nos presents en més entitats del barri, - organitzar debats oberts sobre temes actuals, potser
en un local no parroquial; - interessar-nos més pels que vénen per primera vegada; - els nostres locals, massa
grans, són poc acollidors... (Advertiment: aquest resum recull diverses intervencions; no es va arribar a un
acord, que tampoc no es pretenia).
Més breument es va tractar de:
- Retirada de l’estelada del campanar: es van explicar les gestions fetes; ara s’espera la resposta del bisbat.
- Conferència amb motiu de la cloenda de l’Any de la Fe: S’acordà demanar-li a Mn. Alimbau.
- Revisió de la Festa Major. En general la valoració va ser positiva. Agradà que presidís l’eucaristia el bisbe
Carles Soler, antic rector de la parròquia; agradà la seva homilia que es demanà
poder tenir. Davant el poc respecte d’alguns membres de la Banda Municipal de
Música al silenci que se’ls demana durant la celebració de la missa, s’acordà
avançar-la mitja hora el dia que hi hagi el concert.
- Animadors del cant litúrgic: un cop al mes els animadors dels cants de les
misses en català es reuneixen per acordar els cants de cada diumenge o festiu;
per a les misses en castellà Mn. Joan participa en els assajos setmanals del grup
Magnificat i animarà sempre que pugui els cants de la missa de les 9 del matí.
En l’apartat de precs i preguntes es va comunicar la petició de Mn., Ignasi
Marquès, antic vicari, el qual a més havia estat ordenat de prevere a la nostra
parròquia, de participar a la seva presa de possessió de la parròquia de Santa Rosa de Santa Coloma de
Gramanet, representant la nostra parròquia amb un dibuix de la mateixa. Un membre del Consell expressà la
conveniència d’anar a veure el Delegat d’Economia de l’arquebisbat per demanar que es puguin treure diners
de la Fundació de Sant Pius X, per tal de posar al dia l’escomesa de l’electricitat, totalment obsoleta.

Col·lecta Domund
Es van recollir 1,317,50 euros. (L’any passat: 1.667,00) Moltes gràcies!!

Conferència amb motiu de la cloenda de l’Any de la Fe
Dia:
Dilluns, 18 de novembre
Hora:
A 2/4 de 9 del vespre. (Després de la missa vespertina de les 8)
Lloc:
Local parroquial: “la peixera”
Conferenciant: Mn. Josep Ma. Alimbau,
prevere de l’arquebisbat de Barcelona i periodista,
conegut pels seus articles al Full Dominical,
entre altres activitats.

Homilia de Mons. Carles Soler
La trobareu a la web de la parròquia: http://www.santpiusx.net/docs/santpiusx.pdf, i a les tauletes del final
de l’església.

A g e n d a
Jueves, 31 de octubre: 20,00h. Misa de vigilia de la Solemnidad de Todos los Santos
Viernes, 1 de noviembre: Solemnidad de Todos los Santos.
Horario de misas: 9h – 11,30h – 13h - 20h.
Sábado, 2 de noviembre: Conmemoración de los Fieles Difuntos.
Horario de misas: 9h, en castellano – 12h, en catalán
La misa de les 20h no será de difuntos sino de vigilia de domingo.
Miércoles, 6 de noviembre: * 17h: voluntarios de Caritas parroquial
* 21,30: padres que han pedido el bautismo de sus hijos.
Viernes, 8 de noviembre: “Cadena de pregària per les vocacions”

Cadena de pregària per les vocacions
Des de fa nou anys les diòcesis amb seu a Catalunya fem
una cadena de pregària per les vocacions. Enguany sota el
lema Testimonis de la fe. Amb aquesta iniciativa volem
encomanar a Déu la nostra acció pastoral i ens fem ressò de
les paraules de Jesús. la collita és abundant, però hi ha pocs
segadors. Demaneu a l’amo dels sembrats que hi faci anar
més segadors (Mateu 9,38)
A la nostra arxidiòcesi de Barcelona tenim assignats els dies
següents: divendres, 8 - dilluns, 18 i - dijous 28, del mes de
novembre.
Trobareu més informació a www.cadenadepregaria.cat
Oh Déu, que no voleu que manquin pastors al vostre poble,
vesseu en la vostra Església l’esperit de pietat i de fortalesa;
susciteu dignes ministres de l’altar
i feu-los predicadors valents i pacífics del vostre Evangeli.
Per Crist Senyor nostre.
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.

