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Campanya de “Mans Unides contra la fam”
El segon cap de setmana de febrer es farà la col·lecta anual
destinada a la Campanya de Mans Unides.
Com és conegut, aquesta entitat cristiana treballa finançant
projectes concrets. Enguany a les parròquies dels arxiprestat de
Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà, ens han adjudicat els següents
projectes:
A Guatemala (Región Huista – Huehuetenango) Programa
d’educació i capacitació tècnica professional per a joves de zones
rurals. Pressupost: 77,995 euros.
A l’Índia (Garhwa – Jhrakhand) Programa integral
desenvolupament rural comunitari. Pressupost: 40.537 euros.

de

A Etiòpia (Adigrat – Tigray) Ampliació d’una escola de primària:
instal·lació d’un laboratori, una sala d’informàtica i un magatzem.
Pressupost. 74.406 euros.
D’aquets tres projectes Mans Unides ens ha fet arribar una informació més detallada. Si algú conèixer-la pot
demanar-la a Mn. Joan.

Resum del darrer Consell Parroquial
Es va celebrar el passat dimarts 14 de gener. Van faltar-hi quatre membres que s’havien excusat.
Després de la pregària inicial es va dedicar bona estona al comentari del segon objectiu de la carta pastoral
de l’arquebisbe “Viure la Fe i edificar la comunitat cristiana”. Entre altres coses es va dir: - és un objectiu
molt interessant per a les parròquies; - hem de ser acollidors, que tothom s’hi trobi com a casa; - és important
formar als qui es dediquen a acollir; - repensar la catequesi d’infants, tenint més en compte les famílies
(catequesi familiar?), oferir més d’una opció a l’hora de concretar el dia de catequesi, a les misses donar
quelcom als infants; - no ser rígids quan es demana un bateig...
El següent punt de l’ordre del dia va ser la revisió del Nadal. Es va dir: - es troba a faltar la “Missa
del Pollet” – pensant en la gent gran potser es podria celebrar una “Missa de Vigília”, a les 20h, com els
dissabtes – A la “Missa del Gall”, segons alguns, hi havia poca gent i poc ambient, potser es podria
organitzar una cantada de Nadales en acabar la celebració - Per Cap d’Any es va constatar que hi ha havia
menys persones que les habituals a totes les misses.
Pel que fa a la substitució de l’Eduard Ràfols, es va anunciar la incorporació de Jordi Eixarc en
l’administració i l’Agustí Villalba s’oferí per anar al Consell Pastoral
Arxiprestal.
En l’apartat de precs i preguntes es demanà que es preguntés a
l’arquebisbat com es pot col·laborar en l’enquesta que el Papa Francesc ha
enviat a totes les diòcesis per preparar el Sínode sobre la Família. Es comentà
també la conveniència de tenir un llistat de telèfons mòbils per poder avisar
quan hi ha un esdeveniment urgent.

Estadística Parroquial
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Primeres Comunions
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2

Agenda
Sábado, 1 febrero:
Miércoles, 5 febrero:
Sábado, 8 febrero:
Domingo, 9 febrero:

12,00h:
21,30h:
17h y 18h:
17h y 18h:

“Fe i llum” , Eucaristía de la Presentación del Señor.
Reunión de padres y padrinos que han pedido el bautismo de un hijo.
celebraciones del bautismo.
celebraciones del bautismo.

Festa de la Presentació del Senyor - La Candelera Aquest any s’escau en diumenge. Totes les misses del diumenge 2 de
febrer i també la del dissabte 1, a les 20h, començaran amb la benedicció
de les candeles i la processó cap a l’altar. Siguem puntuals!
És la festa de la Presentació del Senyor, quan Josep i Maria porten Jesús
al temple de Jerusalem i es troben amb el profeta Simeó.
El ritus de la benedicció dels ciris, del que ja es té testimoni des del segle X,
s’inspira en les paraules de Simeó quan va veure Jesús: “Els meus ulls han vist el
salvador, que has preparat per presentar-lo a tot el món, llum per il·luminar les
nacions...”. I d’aquest ritus prové també el significatiu nom popular de la festa,
anomenada així la ‘candelera’.
Las paraules de Simeó trobades en la Bíblia, concretament al nou testament (Lc 2,
29-32), són molt bones com a pregària, i serveixen molt bé per a la oració. Tant és
així que la litúrgia de les hores l’agafa com a càntic. Ni ha 3 càntics que formen
una sèrie al llarg de la pregària de les hores: el Càntic de Zacaries –Benedictus- (al
matí), el Càntic de Maria –Magnificat- (a la tarda) i l’esmentat Càntic de Simeó –
Nunc Dimitis- (a la nit):
Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se’n vagi en pau, com li havíeu promès.
Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d’Israel, el vostre poble.
També, el 2 de febrer se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Aquest dia, a les 11h.,
al Monestir de la Immaculada (c/Immaculada, 37-45), de les Carmelites descalces, la Raquel, noia que havia
col·laborat a la nostra parròquia com a monitora i tocant i ensenyant guitarra, farà els seus vots simples.
Acompanyem-la amb la pregària.
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.

