Any 4, núm. 5, Diumenge I Quaresma (any A), 9 de març de 2014

Sopar de la Fam
En l’anterior Full Informatiu, corresponent al 23 de febrer,
entre els actes de Quaresma hi havia aquest Sopar de la Fam.
Amb aquest àpat us convidem a reunir-nos a la parròquia un
vespre, a l’hora de sopar, fent un gest solidari envers els més
necessitats, a la vegada que coneixem una acció concreta en
contra la pobresa.
Enguany la senyora Àngels Valls, de Càritas Diocesana, ens
presentarà un nou projecte anomenat Acompanyament a la
Ocupació.
Dia: Divendres, 14 de març.
Hora: 9 del vespre.
Lloc: locals parroquials.
Donatiu indicatiu: 10 euros.
Menú: pa amb oli i aigua.
Destinació dels donatius: Càritas parroquial.

Flors, no per quaresma
Com a signe d’austeritat durant el temps de quaresma no es posen flors a l’altar ni a les imatges. Per això
aquelles persones que us agrada portar rams de flors o plantes espereu, si us plau, fer-ho durant el temps de
Pasqua.

Agenda
Martes, 11: 16,30h (catalán) y 20,45h (castellano):
Catequesis sobre los Sacramentos
Miércoles, 12: 20,45h: “Estudi d’evangeli”
Jueves, 13: 16,30h (castellano) y 20,45h (catalán):
Catequesis sobre los Sacramentos
Viernes, 14: 21,00h: “Sopar de la Fam”
Sábado, 15 y domingo, 16: en todas las misas colecta por las necesidades
del Seminario.
Lunes, 17: 20,45h: Comisión de Liturgia
Martes, 18: 20,45h: Consell Parroquial
Miércoles, 19: Solemnidad de San José.
Horario de misas: 9h (catalán) – 20h (castellano)
Miércoles, 19: 20,45h: “Estudi d’evangeli”
Jueves, 20: 17,00h: Vida Creixent”

Col·lecta pel Seminari
El proper diumenge, 16 de març, se celebra el Dia del Seminari. A totes les misses es farà la col·lecta per les
necessitats del seminari. Siguem generosos.

Pregària de la campanya Dia del Seminari 2014, tant en català com en castellà:

ORACIÓN

PREGÀRIA

Espíritu Santo, que ungiste a Jesús
y lo llenaste de tus dones
para que anunciara el Evangelio
y fuera nuestro Salvador.

Esperit Sant, que vau ungir Jesús
i el vau omplir dels vostres dons,
perquè anunciés l’Evangeli
i fos el nostre Salvador.

Te pedimos, en unión con María,
que llenes de gracia a los seminaristas,
los ilumines con tu luz y alegría,
y les des tu fortaleza.

Us demanem, units a Maria,
que ompliu de gràcia els seminaristes,
els il·lumineu amb la vostra llum i alegria,
i els doneu la vostra fortalesa.

Para que sean fieles a la llamada,
y ofrezcan su vida,
como testigos de tu amor,
y llenos de alegría anunciando el Evangelio.

Perquè siguin fidels a la crida,
i ofereixin la seva vida,
com a testimonis del vostre amor,
i, plens d’alegria, anunciïn l’Evangeli.

Te lo pedimos por Jesurcristo, nuestro Señor.
Amén.

Us ho demanem per Crist, Senyor nostre.
Amén.

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.

