Any 4, núm. 4, Diumenge VII durant l’any (any A), 23 de febrer de 2014

Aviat serem a Quaresma
El proper 5 de març, Dimecres de Cendra, comença el temps de Quaresma, que ens prepara per a la festa
més gran dels cristians: la Pasqua. Aprofitem aquest temps favorable! Presentem a continuació alguns actes
que ens hi poden ajudar.
5 de març: Dimecres de Cendra
A la parròquia se celebraran tres misses. A totes es farà el gest de la imposició de
la Cendra. Horari:
- 9 del matí ( en català) – 12 del migdia (en català) – 8 del vespre (en castellà).
A ¾ de 9: “Estudi d’evangeli”. Trobareu l’explicació una mica més endavant.
8 de març: Recés de Quaresma
Organitzat per l’arxiprestat de Vilapicina. Predicarà: Mn. Joaquim Vives (que
celebra habitualment la missa d’11 a la parròquia de santa Eulàlia).
Lloc: Parròquia de sant Mateu. Via Favència 80. Per anar-hi: Autobús 71 (parada
del Passeig Valldaura ) Metro, línea 3, (estació Canyelles).
Horari: 9,45: rebuda – 10,00: Laudes – 10,20 Punts de reflexió + llarg temps
personal- 12,30: oració final.
14 de març: Sopar de la fam
Lloc: Locals parroquials. Hora: 9 del vespre. Menú: pa amb oli i aigua.
Donatiu orientatiu: 10 euros. Presentació de l ‘acte: a càrrec d’un membre de
Càritas. Destinació dels donatius: Càritas parroquial.
15 d’abril: Celebració Comunitària de la Penitència
Lloc: església parroquial. Hora: 7 de la tarda.
Tots els dies feiners:
A la missa de les 9 del matí: rés de Laudes. A la missa de les 8 del vespre: rés de Vespres.
Tots els dimecres: “Estudi d’evangeli”
Lloc: “la peixera”. Hora: 20,45. Durada: 1 hora. Distribució dels temps: 15-20 minuts: presentació i lectura
de les tres lectures i el salm de la missa del diumenge següent; 10-15 minuts: silenci per a la reflexió
personal; 25-30 minuts: comunicació del que la Paraula de Déu ens ha suggerit.
És una reunió diferent de moltes altres perquè no pretén posar-se d’acord o fer prevaler el propi parer.
Es tracta només de comunicar als altres i escoltar dels altres el que el Senyor ens ha fet veure en aquelles
lectures. Mn. Joan es compromet a fer servir alguns comentaris fets en aquest Estudi d’Evangeli a l’hora de
confeccionar l’homilia del diumenge següent.
Tots els divendres: Via Crucis
Lloc: Capella del Santíssim. Hora: 19,15h. Per aquest motiu els divendres de quaresma no es resarà el
rosari, que sí que es continuarà resant els altres dies de la setmana a les 19,30h.

Col∙lecta de Mans unides contra la fam:
S’han recollit 1.627,78 euros (any passat: 1.504,60). Moltes gràcies!

Missa per als catequistes i famílies, a la Sagrada Família
Presidida pel Cardenal Arquebisbe, el diumenge 9 de març, a les 5 de la tarda.
Hi ha 40 invitacions per a cada parròquia. Les que ens corresponen a nosaltres Mn. Joan les anirà a buscar el dilluns
24 el matí al seminari. A la tarda, a l’hora del despatx parroquial, es podran recollir. Tenint, però, preferència els
catequistes.

Agenda
Martes, 25: 16,30h (catalán) y 20,45h (castellano): Catequesis de adultos sobre los sacramentos.
Miércoles, 26: 17,00h: Animadors del cant litúrgic
Jueves, 27: 16,30h (castellano) y 20,45h (catalán): Catequesis de adultos sobre los sacramentos.
Miércoles, 5: Miércoles de Ceniza:







9,00h: Misa con imposición de la ceniza (catalán)
12,00h: Misa con imposición de la ceniza (catalán)
17,00h: Voluntarios de Caritas Parroquial
20,00h: Misa con imposición de la ceniza (castellano)
20,45h: “Estudi d’evangeli”
21,00h: En el santuario de Santa Eulalia de Vilapicina: Inicio de la Cuaresma,
jóvenes arciprestazgo
Sábado, 8: 9,45h: Retiro arciprestal de Cuaresma. Ver más detalles más arriba.

Resum del Consell Parroquial
Es va celebrar el passat dimarts, 18 de febrer. Hi van faltar 4 membres, dos dels quals s’havien excusat. Després de la
pregària inicial, vam comentar el tercer objectiu de la carta pastoral “Viure la fe...” Entre altres coses es va remarcar
la importància de saber escoltar les persones que truquen a la parròquia amb diferents problemes. S’explicà què fa
Càritas parroquial i amb quins criteris.
En el següent punt de l’ordre del dia s’explicà amb detall el robatori a la nostra parròquia la nit del dijous 13 de
febrer al divendres 14. S’acordà fer gestions per posar un sistema d’alarmes a l’església, al despatx, als locals
parroquials i a la rectoria..
A continuació el nou administrador de la parròquia comentà alguns aspectes del moviment econòmic de l’any 2013,
el balanç del qual es publicà en l’anterior Full Informatiu (any 4‐ número 3). Es demanà que es mirés si es pot reduir
la despesa de llum.
El darrer tema tractat fou els actes previstos perquè ens ajudin a viure la propera quaresma. (Estan explicats en el
primer article d’aquest Full Informatiu “Aviat serem a Quaresma”.

“Feina amb cor”
Càritas Diocesana ofereix un servei per acompanyar persones que estan a l’atur. “Un servei professional i gratuït per
acompanyar les persones que estan a l’atur des de fa temps i han esgotat la prestació o estan a
punt de fer‐ho”
Ofereixen un acompanyament durant 6 mesos.
Davant la dificultat de resumir tot el que diu el tríptic rebut, oferim la manera d’entrar en
contacte:
 Telèfon: 93 117 08 11. Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.
 Correu electrònic: feinaambcor@caritasbcn.org

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.

