Any 4, núm. 8, Diumenge II Pasqua (any A), 27 d’abril de 2014

En acabar la Vetlla Pasqual i totes les misses de la Diada de Pasqua vam repartir a tots els assistents un
punt de llibre amb aquest crit. Però perquè volem que aquesta Bona Notícia arribi a tothom, també als qui
no entren a l’església, hem posat una pancarta per fer conèixer als nostres veïns i veïnes allò que realment
ens fa feliços.
Quan no ens recordem de felicitar algú el dia del seu sant i ho fem uns dies més tard, ens excusem dient
que “tots els sants tenen capvuitada”. No és del tot cert. L’Església només celebra dues capvuitades: la de
Nadal i la de Pasqua. Els primers 8 dies dels 50 de la festa de Pasqua s’anomenen “Octava de Pasqua”. I
tenen tanta importància que passen al davant de qualsevol altra solemnitat o festa. Aquest és el motiu pel
qual la solemnitat de la Mare de Montserrat, patrona de Catalunya, engany litúrgicament se celebrarà demà,
dilluns, dia 28, i la solemnitat de Sant Jordi, patró secundari, se celebrarà el proper dimecres, 30 d’abril
La cinquantena pasqual és l’època més adient per celebrar els sagraments de la
iniciació cristiana: baptisme, confirmació, eucaristia. Concretament a la nostra
parròquia van rebre el sagrament del baptisme diumenge passat 7 nens i nenes que
estan fent catequesi; avui i el cap de setmana 17-18 de maig més infants seran batejats;
els diumenges 11 i el 18 de maig un grup de 26 nens i nenes faran la seva Primera
Comunió i el diumenge 25 de maig, si Déu vol, el bisbe auxiliar la Barcelona, Mons.
Sebastià Taltavull, administrarà el sagrament de la Confirmació a 4 adolescents i un
adult.
Vam poder celebrar dignament la Setmana Santa gràcies a la participació de moltes
persones que van col·laborar en la seva preparació i realització amb esforç, temps,
nervis... Moltes gràcies!

Agenda
Martes, 29 de abril: 20,45h: Consell Parroquial + catequistes.
Miércoles, 30 de abril: 20,45h: Comissió de litúrgia.
Jueves, 1 de mayo: Fiesta del Trabajo. San José Obrero. Misas: 9 mañana y 8 tarde.
Martes, 6 de mayo: Catequesis sobre los Sacramentos (16,30: catalán – 20,45: castellano)
Miércoles, 7 de mayo: 17h: Voluntarios de Caritas Parroquial.
Jueves, 8 de mayo: Catequesis sobre los Sacramentos (16,30: castellano – 20,45: catalán)
Sábado, 10 de mayo: Pascua Arciprestal (más detalles, a continuación)
Domingo, 11 de mayo: 13h. Primeras Comuniones.

Pasqua arxiprestal
Com ja fa una colla d’anys l’arxiprestal de Vilapicina organitza una trobada pasqual que
ens aplegui a totes les parròquies. Aquestes són les dades.
 Lloc: Santuari de la Mare de Déu de la Salut, de Sabadell.
 Dia: Dissabte, 10 de maig
 Horari: 10,00h, sortida de davant de la parròquia de Santa Eulàlia.
12,00h: Benvinguda al Santuari i eucaristia.
13,30h: Dinar de germanor, a les esplanades del santuari
Cal que cadascú se’l porti. Hi ha serveis públics, però no bar.
15,30h: Comiat a l’esplanada i retorn a Barcelona
 Preu de l’autocar: 8 euros.
 Inscripcions: Al despatx parroquial: Dilluns, dimecres o divendres, de les 18 a les 19,30h

Recollida d’aliments
El que es reculli es destinarà al Banc d’Aliments, el qual constata que el seu magatzem sovint s’omple
gràcies a les aportacions voluntàries com les nostres, però també veu com ràpidament el magatzem es torna
a buidar perquè són moltes les persones que no tenen prou recursos per poder comprar menjar. Com ja ho
hem demostrat altres vegades, siguem generosos.
Dia: Dissabte, 17 de maig i diumenge 18. Lloc: Entrada de l’església parroquial.

Dinar Pasqual
Com ja vam fer l’any passat, però amb el desig de ser més colla, us convidem a participar d’un dinar de
germanor i festiu, als locals de la parròquia. Encara que la celebració més important és l’eucaristia
dominical és bonic reunir-nos també per conviure els qui formem la mateixa parròquia i que de vegades no
ens coneixem perquè no anem a la mateixa missa.
 Dia: Dissabte, 17 de maig:
 Lloc: Locals parroquials. Sala “Sant Jordi”
 Hora: 2 de la tarda
 Inscripcions: Al despatx parroquial.
 Preu: 5 euros.
 Què cal portar: el primer plat – escollir el segon en el moment de la fer la inscripció – postres per a
compartir – el plat, el vas i el coberts. (La parròquia hi posa les begudes (aigua, vi, cafè....)

Concert de tres corals





Dia: Dissabte, 17 de maig.
Lloc: Església parroquial
Hora: 18,30.
Més informació: en el proper Full Informatiu.

Col·lectes
Dijous Sant: Càritas Parroquial: 1.093,48 €. Divendres Sant: Terra Santa: 592,79 €. Moltes gràcies!
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.

