Any 4, núm. 6, Diumenge III Quaresma (any A), 23 de març de 2014

Resum del Consell Parroquial
Es va celebrar el passat dimarts, 18 de març, amb l’absència de dos
membres que es van excusar. Després de la pregària inicial vam parlar de
Setmana Santa. Es concretà que aquest any no se celebraria la missa
vespertina del diumenge de Rams, degut a la poca gent que hi assistí l’any
passat, ja que la majoria de persones escullen anar a la benedicció de Rams
de les 11 del matí i quedar-se a missa aleshores, o anar-hi a les 13 hores. Es
demanà que s’avisés amb temps per evitar que algú es presenti i es trobi amb
la porta tancada. Per altra banda s’acordà fer un rètol gran, a l’entrada dels
locals, amb un missatge pasqual que pugui ser llegit pels qui no entren a
l’església.
En el següent punt de l’orde del dia es va fer el calendari d’alguns actes del tercer trimestre del curs:
 Del 20 d’abril al 8 de juny: Pasqua. Els cinquanta dies de la festa més gran dels cristians.
 25 d’abril, a les 9 del vespre: concert de primavera a l’església, a càrrec de l’Orquestra de Cambra de
Barcelona. Falta concretar el programa.
 Dissabte, 10 de maig, tot el dia: Pasqua Arxiprestal, al santuari de la Mare de Déu de La Salut, de
Sabadell.
 Diumenge 11 (11,30h) i 18 de maig (11,30h i 13h): Primeres Comunions a la nostra parròquia.
 Dissabte 17: Dinar pasqual.
 Dissabte, 17, a 2/4 de 7, a l’església. Concert de tres Corals.
 Dissabte 17 i diumenge 18 de maig: Recollida d’aliments per al Banc d’Aliments.
 Diumenge, 25 de maig: A la missa d’una: Confirmacions.
 Diumenge, 1 de juny: a la missa de 2/4 de 12: fi de curs de la catequesi d’infants i adolescents.
Després s’escolli a la senyora Assumpció Baró, directora de l’Escola La Salle, com a nou membre de la
Fundació Sant Pius X, en substitució del senyor Eduard Ràfols que ho ha hagut de deixar per malaltia.
L’últim apartat va ser, com sempre, el de precs i preguntes: es preguntà com estava la qüestió de l’enquesta per participar en la
preparació del Sínode sobre la Família del proper mes d’octubre, s’explicà el que s’ha fet i el que resta per fer en l’actualització de
l’escomesa d’electricitat; - s’informà de l’acte que es prepara pel 12
d’abril demanant l’ús del “Canòdrem”; - s’informà de la presentació
del documental “Jo crec” en alguns cinemes, a partir del 21 de març,
- es repartí un full informatiu sobre “12 consells de seguretat per a la gent gran”; - s’anuncià una Mostra
d’Entitats del Barri, prevista pel 14 de juny, a la qual es concretà que la parròquia també hi participaria.
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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.

Agenda
Lunes, 24: A las 17,00 “Camí d’Esperança”. “Mossos d’esquadra” informarán sobre
“consejos de seguridad para personas mayores”.
Martes, 25: A las 16,30h (catalán) y a las 20,45h (castellano): Catequesis sobre los
Sacramentos.
Miércoles, 26: A las 17,00h: Animadores de cantos.
Miércoles, 26: a las 20,45h: “Estudi d’evangeli”
Jueves, 27: A las 16,30h (castellano) y a las 20,45h (catalán): Catequesis sobre los
Sacramentos.
Miércoles, 26: A las 17,00h: Voluntarios de Caritas parroquial
Miércoles, 26: a las 20,45h: “Estudi d’evangeli”

Informacions

breus

Col·lecta seminari: S’han recollit 1.085,24 euros. L’any passat es va recollir: 1.212,60. Moltes gràcies!
Sopar de la Fam: Entre les cinquantena de persones que hi van anar i les que van col·laborar sense anar-hi
es van recollir 825 euros. Dels quals cal restar els 24,90 euros que va costar el pa, l’oli i
l’aigua. Els diners recollits es destinaran a Càritas Parroquial. L’any passat es va recollir
726,25 €. Moltes gràcies!
Horaris Setmana Santa: D’avui en quinze dies en comptes del Full Informatiu de la
parròquia posarem a la vostra disposició el Full de Setmana Santa que
edita el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, en l’última pàgina
del qual hi haurà l’horari de les celebracions de Setmana Santa de la
nostra parròquia.
Solemnitat de l’Anunciació del Senyor: Se celebra el proper dimarts, 25 de març.
Tot i ser un dia feiner és bonic participar de la celebració de
l’Eucaristia, si les nostres obligacions ens ho permeten. L’horari serà
el dels dies feiners.

Oración del Vía Crucis
A propósito de todos los viernes de cuaresma, en los cuales se reza el Vía Crucis en la Capilla del Santísimo
a las 19’15, a continuación, la introducción del Vía Crucis del pasado año 2013 que hizo en el Coliseo el
Viernes Santo de la Pasión del Señor y que puede servir como meditación en este tiempo de cuaresma.
«Se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué
haré para heredar la vida eterna?”» (Mc 10,17).
Jesús respondió a esta pregunta, que arde en lo más íntimo de nuestro ser, recorriendo la
vía de la cruz.
Te contemplamos, Señor, en este camino que tú has emprendido antes que nadie y al
final del cual «pusiste tu cruz como un puente hacia la muerte, de modo que los
hombres puedan pasar del país de la muerte al de la Vida» (San Efrén el Sirio, Homilía).
La llamada a seguirte se dirige a todos, en particular a los jóvenes y a cuantos sufren por
las divisiones, las guerras o la injusticia y luchan por ser, en medio de sus hermanos,
signos de esperanza y artífices de paz.
Nos ponemos por tanto ante ti con amor, te presentamos nuestros sufrimientos, dirigimos nuestra mirada y
nuestro corazón a tu santa Cruz y, apoyándonos en tu promesa, te rogamos: «Bendito sea nuestro
Redentor, que nos ha dado la vida con su muerte. Oh Redentor, realiza en nosotros el misterio de tu
redención, por tu pasión, muerte y resurrección» (Liturgia maronita).

