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Cloenda de l’Any de la Fe
El diumenge 24 de novembre, solemnitat litúrgica de Jesucrist, Rei de l’Univers, acaba l’Any de la Fe,
promulgat pel papa Benet XVI. Aquests dies se celebren algunes cloendes a diferents nivells.
L’arxiprestat de Vilapicina. Amb motiu de la cloenda de l’Any de la Fe vam visitar la basílica de la
Sagrada Família, el dissabte 26 d’octubre. Hi van participar entre 350 i 400 persones de les vuit parròquies
que formem l’arxiprestat. La valoració d’aquest acte va ser força positiva, tot i alguns inconvenients a l’hora
de formar i moure’s els petits grups per fora i per dins de la basílica.
L’arquebisbat de Barcelona. El nostre cardenal arquebisbe ens convida a anar a la Sagrada Família el
diumenge 17 de novembre, per celebrar-hi l’eucaristia a les 5 de la tarda, com a acte de cloenda de l’Any de
la Fe i a la vegada per celebrar el tercer aniversari de la Dedicació d’aquesta Basílica pel papa Benet XVI,
que va tenir lloc el 7 de novembre de 2010.
Els assistents a l’acte seran obsequiats amb un
DVD que inclou la celebració de la Dedicació, dos
audiovisuals sobre l’Advent i la Quaresma que
durant aquests temps litúrgics s’han ofert als
visitants i la construcció virtual completa de tota
la Sagrada Família.
Recordem que per poder accedir a la Sagrada
Família cal anar a buscar invitacions gratuïtes al
Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231)
del dilluns 11 de novembre al divendres 15; matins de 10 a 14 hores i tardes de 16 a 20 hores.
La parròquia de sant Pius X. Hem demanat a Mn. Josep Ma Alimbau una conferència sobre la Fe. Es farà,
si Déu vol, el dilluns 18 de desembre, a 2/4 de 9 del vespre a “la peixera”. Mn. Alimbau, prevere i periodista,
és molt conegut pels articles que des de fa anys escriu al Full Dominical de Barcelona, pels seus llibres i pels
seus espais radiofònics.

Agenda
Martes, 12 Nov.:
Miércoles, 13 Nov.:
Jueves, 14 Nov.:
Sábado, 16 Nov.:

16,30 (catalán) y 20,45 (castellano): Catequesis de adultos sobre Los Sacramentos.
17,00: Animadors del Cant Litúrgic
16,30 (castellano) y 20,45 (catalán): Catequesis de adultos sobre Los Sacramentos.
18,00: Inauguración de la Exposición de Fotografías sobre
el Barrio, en el local parroquial “Moisés”
Fin de semana 16-17: La colecta de todas las misas se destinará a la campaña
Germanor
Lunes, 18 Nov.:
20,30: Conferencia de Mn. Alimbau sobre la Fe, en “la
peixera”
Martes, 19 Nov.:
20,45: Consell Parroquial
Jueves, 21 Nov.:
17,00: Vida Creixent
20,45: Comissió de Litúrgia

Exposició de fotografies sobre el barri – 1953-2013
Aquesta exposició s’emmarca dins les diferents activitats de la
celebració del seixanta anys de la col·locació de la primera pedra del
nostre barri del Congrés Eucarístic.
Inauguració: Dissabte 16 de novembre, a les 6 de la tarda.
Lloc de l’exposició. Local parroquial “Moisès”
Dies i hores de visita:
Del dissabte 16 de novembre al diumenge 1 de desembre.
- De dilluns a divendres: de les 17 a les 20 hores.
- Dissabtes i diumenges: de les 11 a les 13,30h
i de les 17 a les 20h.

L’elevador dels locals parroquials
Ja està acabat i en funcionament. Vegeu a continuació una nova informació sobre l’estat de comptes:
Cost total: 54.778,61 €
Pagat fins ara: 40.528,30 €
Resta per pagar: 14.250,31 €

D’on surten els diners:
Fundació sant Pius X: 30.000 €
Parròquia: 10.000 €
Col·lecta 5-6 octubre: 1.149,50 €
Donatius: 8.673,05 €
Total: 49.822,55

Encara necessitem: 4.956,06 €
Moltes gràcies a tots els que hi participeu. S’admeten més donatius.

Informacions breus


Els voluntaris de Càritas Parroquial necessiten més persones que s’incorporin al grup ja que ells, pel
nombre i per l’edat d’alguns, no poden atendre totes les necessitats que hi ha al nostre barri.



El Cardenal Arquebisbe ha nomenat a Mn. Joan Miranda nou arxiprest de Vilapicina, fins a l’octubre de
2017.
Retirada de l’estelada del campanar: la secció de béns immobles del bisbat ens ha dit que
nosaltres ens preocupem de que alguna empresa la tregui i que ells es faran càrrec de les
despeses.
Dissabte, 30 de novembre, al matí: Recés d’Advent de l’Arxiprestat, predicat per Mn. Manel
Valls, a la residència dels Pares Combonians. S’informarà més detalladament en el proper
Full Informatiu. De moment reservem‐nos la data.





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.

