Any 4, núm. 9, Diumenge IV Pasqua (any A), 11 de maig de 2014

Catequesi d’infants. Curs 2014-2015
El dimarts 29 d’abril ens vam reunir els membres del Consell
Parroquial i els catequistes per parlar d’alguns canvis en la catequesi
d’infants del proper curs. S’acordà el següent:
 Primer curs: Dies: els pares podran escollir entre dilluns o
dimarts.
Hora de començar: 2/4 de 6 (17,30 hores)
 Segon curs: Dia: Dimecres. Hora: ¼ de 7 (18,15 hores)
 Tercer curs: Dia: Dijous. Hora: ¼ de 7 (18,15 hores)
Es deixà pel curs 2015-2016:
 començar el primer curs de catequesi a tercer de primària.
 oferir dos dies als infants de segon curs de catequesi
També es va remarcar la importància:
 que els infants tinguin un paper més actiu en les celebracions eucarístiques.
 parlar més amb els pares i oferir‐los‐hi petites responsabilitats a la catequesi i a la litúrgia, explicant‐ho
pedagògicament.

Agenda
Domingo, 11: En la misa de las 13h: Primeras Comuniones.
Martes, 13:
20,45h: Consejo parroquial
Miércoles, 14: 19,30h: En el Casal de Barri Congrés-Indians: “Les vivendes del Congrés:
60 anys d’un concepte de barri”. A càrrec de Ricard Fernández Valentí.
Miércoles 14: 21,30h: padres que han pedido el bautismo de su hijo.
Jueves, 15:
17,00h: Vida Creixent.
Sábado, 17:
Recogida de alimentos para el “Banc d’aliments” a partir de las 9h.
14,00h: Comida Pascual
17,00 y 18,00h: Celebración de bautizos.
18,30h: Concierto de tres corales.
Domingo, 18: Recogida de alimentos para el “Banc d’aliments”, a partir de las 9h.
17,00 y 18,00h: Celebración de bautizos.
En las misas de 11,30 y 13h: Primeras Comuniones.
Martes, 20:
16,30h y 20,45h: Catequesis de adultos: último día.
Miércoles, 21: 19,30h: En el Casal de Barri Congrés-Indians:
“La lluita antifranquista” a càrrec de Francesc Torrebadella.
Miércoles, 21: 20,45h: Comisión de Liturgia.
Jueves, 22:
16,30h y 20,45h: Catequesis de adultos: último día.
Domingo, 25: En la misa de las 13h: Confirmaciones

Concert de Cant Coral
A càrrec de les corals:
Escola de Música Sant Gervasi – Orfeó de Tremp – Coral Pompeu Fabra
Direcció: Jordi Sansa.
Dia: Dissabte, 17 de maig
Hora: 18,30 hores
Lloc: Església parroquial de sant Pius X.

Recollida d’aliments
Es diu que la crisi es va superant. Però a Càritas
notem que les necessitats es mantenen. De moment
el nombre de persones i famílies que vénen a
demanar-nos ajuda no disminueix. Per això hem
cregut convenient fer una nova crida a la solidaritat,
fent arribar al Banc d’Aliments el menjar que
cadascú porti a la parròquia.




Dies:

Dissabte 17,
i diumenge 18 de maig
Hora: a partir de les 9h.
Lloc: entrada de l’església

Si aquest horari no us va bé, podeu deixar la vostra aportació al despatx parroquial. Darrer dia: divendres 16
de maig. Comptem amb la col·laboració de l’escola Arrels.

Dinar pasqual
Us convidem a un dinar de germanor amb motiu del temps
pasqual. Aquests són les detalls:
 Dia: Dissabte 17 de maig
 Hora: 2 de la tarda.
 Lloc: Locals parroquials (Sala “Sant Jordi”)
 Inscripcions: Despatx parroquial
 Cal portar: el primer plat i les postres, amb ganes
de compartir.
 En fer la inscripció cal concretar el segon plat, que
prepararà la Imma, entre: bacallà amb samfaina –
pollastre amb gambes – mandonguilles amb sèpia.
 La beguda (cafè inclòs) anirà a càrrec de la
parròquia.
 Preu: 5 euros (per pagar el segon plat)

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.

