Any 3, núm. 18, Crist Rei, 24 de novembre de 2013

Resum del darrer Consell Parroquial
Es va celebrar el passat dimarts, 19 de novembre, amb l’absència de quatre membres. Després de la pregària
inicial es parlà del temps d’Advent que comença el proper cap de setmana. Es recordà que en aquest temps
litúrgic resem Laudes o Vespres en les misses dels dies feiners; que l’arxiprestat organitza un recés, enguany
el matí del dissabte, 30 de novembre, canviant però de lloc: P. Combonians, carrer Feliu Codina, 59, i
predicat per Mn. Manel Valls, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i que gaire bé cada diumenge
presideix la missa en català de TVE; també es concretà el dia i l’hora de la Celebració Comunitària de la
Penitència: divendres, 20 de desembre, a les 7 de la tarda. Per altra banda es proposà que cada diumenge
d’advent es fes un full de pregària (amb alguna lectura, preguntes i compromís) perquè es resés a casa durant
la setmana.
Es proposà i s’acceptà que en el proper Consell estudiéssim la manera de concretar a la
nostra parròquia els tres objectius que el Cardenal Arquebisbe explica a la seva darrera
Carta pastoral.
S’acordà fer menys fotocòpies del full de Nadal, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica,
en la darrera pàgina del qual es posen els horaris d’aquestes festes propis de cada
parròquia.
Es revisà la conferència de Mn. Alimbau i es digué: - força assistència, malgrat que feia
un vespre plujós; - se l’escoltava amb atenció; - profund però una mica dispers en la seva
exposició.
Dins l’apartat de precs i preguntes: - s’informà de la Missa que presidirà el
bisbe Mons. Carles Soler, el dissabte 30 de novembre, a les 12 del migdia, a la
nostra parròquia amb motiu del Dia Internacional del Discapacitat, organitzada
pel Departament de Catequesi Especial del Secretariat Interdiocesà de
Catalunya; - es demanà que la recollida d’aliments que de vegades fa la
parròquia es deixi per a més endavant, ja que amb motiu del Nadal es fan
moltes recollides similars al barri o a barris propers; - s’informà que Mn.
“Pepe” celebra els 25 anys de capellà el 18 de desembre i demana les nostres pregàries; es concretà que
facilitaríem el seu correu electrònic perquè se’l pugui felicitar. També s’informà: que la Coordinadora
d’Entitats del barri ja està preparant la Cavalcada, que ja s’ha concretat l’empresa que traurà l’estelada del
campanar, que es continua insistint al bisbat sobre la urgència d’arranjar l’escomesa de llum i es demanà que
es comencés aviat a preparar el Sopar de la Fam, previst per Quaresma.

Agenda
Martes, 26:
Jueves, 28:
Sábado, 30:
Miércoles, 4:
Viernes, 6:
Sábado, 7:
Domino, 8:

16,30h (catalán) y 20,45h (castellano): Catequesis sobre Los Sacramentos.
16,30h (castellano) y 20,45h (catalán): Catequesis sobre Los Sacramentos.
9,45h: Retiro arciprestal de Adviento, en Feliu Codina, 59.
17,00h: Voluntariado de Caritas parroquial.
Fiesta de la Constitución. Horario de misas: 9h (catalán) y 20h (castellano)
Después de la misa de las 20h: padres combonianos ofrecerán Calendarios
Después de todas las misas: padres combonianos ofrecerán Calendarios

Recés d’Advent
Per a la vigília del primer diumenge d’Advent l’arxiprestat de Vilapicina ens proposa
dedicar el matí a la pregària i al silenci, amb persones d’altres parròquies. Aquesta
vegada s’ha canviat de lloc; es farà a la residència dels pares combonians, al carrer
Feliu Codina, 59 (l’autobús 71 hi deixa molt a prop). Ens ajudarà a preparar l’Advent
Mn. Manel Valls, rector de la parròquia de sant Vicenç de Sarrià, conegut també
perquè la majoria de diumenges celebra la missa pel canal 2 de TV.
Dissabte, 30 de novembre. Als PP. Combonians, (Carrer Feliu Codina 59)
9,45h: benvinguda – 10h: Laudes – 10,20 paraules de Mn. Manel Valls - Temps personal
(silenci) – 12,30h: pregària de comiat.

XXV años de la ordenación Sacerdotal del Padre José Luis Plaza Monárdez,
L’11 de novembre vam rebre aquest correu electrònic de Mn. Pepe Plaza:
Hermanos y hermanas, mis saludos y les ruego que me tengan en sus oraciones.
Con mi saludo, Pepe Plaza [padrepepeplaza@gmail.com]
Al cumplirse XXV años de la ordenación Sacerdotal del Padre José Luis Plaza
Monárdez, deseamos participarles de esta alegría e invitarle a tenerlo en sus
oraciones. La celebración de la Eucaristía de acción de gracias al don de Dios se
realizará en la Parroquia de La Merced,(¡de Chile!) el martes 17 de diciembre de
2013 a las 19:30 horas.

Col·lecta “Germanor”
Aquest any s’han recollit: 1.020,50 euros. L’any passat: 1,205,00 euros.
Moltes gràcies a tots i a totes!

Falten lectors, monitors i animadors de cants
Com haureu observat, va disminuint el nombre de persones que col·laboren a la
bona marxa de la missa dominical. Per poder llegir la Paraula de Déu cal venir
uns minuts abans de començar la celebració, oferir-se per llegir al monitor/a o al
mossèn, i preparar-se bé la lectura. Per fer de monitor cal una mica més de
preparació ja que a més de llegir el monitor/a vetlla per tota la celebració,
perquè hi hagi prous lectors, etc. Per animar els cants només calen un parells de
cursos de solfeig i tenir oïda.
Les persones que actualment fan aquests serveis, persones a les quals agraïm
poc tot el que fan, desitgen que hi hagi més col·laboradors i col·laboradores. I
estan disposades a ajudar a fer bé aquest ministeri a la comunitat, a les persones
que s’hi ofereixin.
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MISSES: Feiners, dissabtes i vigílies: 9h i 20h. Diumenges: 9h, 11’30h, 13h í 20h. CONFESSIONS:
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