Any 4, núm. 10, Diumenge VI Pasqua (any A), 25 de maig de 2014

Resum del Consell Parroquial
Es va reunir el passat dimarts dia 13 de maig, amb l’absència de 5
dels seus membres.
Després de la pregària inicial, es va fer una revisió dels actes de
Setmana Santa, a partir de la revisió que havia fet abans la
comissió de litúrgia. La impressió general era que havia anat força
bé i amb més participació que a l’any anterior.
Després es passà a recordar els actes previstos pel dissabte dia 17
de maig (Recollida d’aliments, Dinar Pasqual, Concert de tres
corals), i les Confirmacions previstes pel diumenge 25 de maig.
El següent punt de l’ordre del dia va ser preparar el sopar conjunt
de fi de curs de les diferents persones que col·laboren a la
parròquia: Consell parroquial, comissió de litúrgia, catequistes,
voluntaris de Càritas... Es concretà que es faria el 19 de juny a les
9 del vespre i que, qui ho desitgés, podria venir amb la parella.
Després es decidí que en el proper Consell Parroquial revisaríem aquest curs, proposaríem objectius pel curs
vinent i es presentaria el moviment econòmic corresponent als quatre primers mesos del 2014.
Finalment, en l’apartat dels precs i preguntes s’explicà com havia anat la trobada pasqual de les diferents
parròquies de Vilapicina.

Agenda
Domingo, 25:
Jueves, 29:
Domingo, 1
Miércoles, 4
Domingo, 8:

En la misa de las 13h: Confirmaciones
A las 21,00h: reunión conjunta del Consejo Pastoral y el Consejo
Presbiteral del arciprestazgo.
En la misa de las 11,30: Fin de curso de la catequesis parroquial
de niños y adolescentes.
17,00h: Voluntarios de Caritas parroquial.
Solemnidad de Pentecostés. Culminación de la fiesta de Pascua.

Recollida d’aliments a la nostra parròquia
Es va realitzar el passat cap de setmana, 17 i 18 de maig. Tot i que el Banc d’Aliments no ens
ha dit encara la quantitat exacta recollida, la nostra impressió és que va ser molt semblant a la
de l’any passat.
Des d’aquí volem agrair la dedicació del bon grup de voluntaris i voluntàries que havia
preparat l’acció i va classificar i empaquetar els aliments. Volem agrair també l’aportació
generosa de l’Escola Arrels i la de totes les persones que van anar portant bosses d’aliments.
A tots i a totes, moltes gràcies!

Joves
És un goig per a tota la parròquia que avui, 25 de maig, sisè diumenge de
Pasqua, el nostre bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, a la missa de les 13
hores administri el sagrament de la Confirmació a dues noies i dois nois de la
parròquia i a un adult. Aquests joves s’hi ha preparat durant dos cursos.
Donem-ne gràcies a Déu i acompanyem-los amb la nostra pregària.
El proper curs començarem la preparació a la Confirmació amb aquells nois i
noies, a partir del 14-15, que ho desitgin i s’hi apuntin.
Per altra banda, parlant de joves, cal recordar que el proper dissabte, 7 de juny,
vigília de Pentecosta, a Banyoles, s’hi celebra l’Aplec de l’Esperit, trobada
dels joves cristians de tot Catalunya.

Ven, Espíritu Creador
Ven, Espíritu Creador,
visita las almas de tus fíeles
y llena de la divina gracia los corazones,
que Tú mismo creaste.
Tú eres nuestro Consolador,
don de Dios Altísimo,
fuente viva, fuego, caridad
y espiritual unción.
Tú derramas sobre nosotros los siete dones;
Tú, el dedo de la mano de Dios;
Tú, el prometido del Padre;
Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de
tu palabra.
Enciende con tu luz nuestros sentidos;
infunde tu amor en nuestros corazones;
y, con tu perpetuo auxilio,
fortalece nuestra débil carne,
Aleja de nosotros al enemigo,
danos pronto la paz,
sé Tú mismo nuestro guía,
y puestos bajo tu dirección,
evitaremos todo lo nocivo.
Por Ti conozcamos al Padre,
y también al Hijo;
y que en Ti, Espíritu de entrambos,
creamos en todo tiempo.,

Gloria a Dios Padre,
y al Hijo que resucitó,
y al Espíritu Consolador,
por los siglos infinitos. 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.

