Any 4, núm. 11, Pentecosta (any A), 8 de juny de 2014

Canvi de vicari
El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, ha nomenat a
Mn. Carles De la Fuente, rector de la parròquia de sant Joan d’Àvila, a l’arxiprestat de
Provençals. La seva entrada a la nova parròquia està prevista per a finals de setembre o
començaments d’octubre.
Per altra banda el nostre Cardenal Arquebisbe ha nomenat nou vicari de la nostra
parròquia a Mn. Santiago Cuquerella Llauradó, ordenat de diaca el passat 22 de març.
Està previst que Mn. Santiago sigui ordenat de prevere a finals de setembre, en una data
encara no concretada.
Des d’aquí agraïm a Mn. Carles la seva dedicació a la nostra parròquia durant
aquests darrers anys (des de l’octubre de 2011), i li desitgem que el Senyor el beneeixi en aquest nou servei
que li ha estat confiat.
També des d’aquí donem una benvinguda ben cordial a Mn. Santiago.

Conferència del Dr. Josep Maria Martí Bonet
Dins els actes del programa Maig de paraules i música organitzat
per la Coordinadora d’entitats del nostre barri, amb motiu del
seixantè aniversari de la seva construcció, hi havia una conferència
que no es va fer en el seu dia. Es farà aquest proper dimecres.
Dia: Dimecres, 11 de juny.
Hora: 2/4 de 8 de la tarda (19,30h)
Lloc: Casal del Barri Congrés – Indians
Títol de la conferència:
Vivendes del Congrés: el fruit més pregó. Context
Dades del conferenciant: Mn. Josep Maria Martí Bonet, és doctor en Història Eclesiàstica, canonge de la
catedral de la Barcelona, director de l’Arxiu i del Museu diocesans i autor d’una colla de llibres.

Agenda
Domingo, 8:
Solemnidad de la Pentecostés. Último día de la Cincuentena Pascual.
Lunes, 9:
Horario de misas: 9 de la mañana (castellano) y 8 de la tarde (catalán)
Miércoles, 12: 21,30: padres y padrinos que han pedido el bautismo de un hijo.
Sábado, 14: 17,00 y 18,00h. Celebraciones del bautismo.
Lunes, 16:
“Camí d’Esperança”: fin de curso (todo el día)
Martes, 17: 20,45: Consejo parroquial
Miércoles, 18: 18,00: Fin de curso de la voluntarios de Caritas Arciprestal, (P. Sant Narcís)
Jueves, 19:
17,00: “Vida Creixent”
21,00: Cena de los colaboradores de la parroquia

Recollida d’aliments: 1.464 Kg.
El passat 27 de maig vam rebre de la Fundació Banc d’Aliments de Barcelona la següent notificació: en nom
de les persones més necessitades d’aquí, agraïm la vostra col·laboració en la recollida de 1.464 Kg.
d’aliments per a la lluita contra la fam.

Col·lecta de Corpus
El diumenge, dia 22 de juny, solemnitat del Cos i de la Sang de Crist, es farà la col·lecta de Corpus. El que
es reculli es destinarà com sempre a Càritas Diocesana.

Catequesi d’adults
A la darrera sessió de la Catequesi d’Adults sobre els Sagraments, celebrada
els dimarts i dijous, 20 i 22 de maig respectivament, es va revisar el curs. La
valoració va ser positiva. Hi han participat entre 30 i 35 persones. Es creu que
més persones s’hi podrien haver apuntat, tenint en compte les facilitats, ja que
cada tema es presentava 4 vegades: dimarts o dijous, horari de tarda o de nit,
en català o en castellà.
De les diferents propostes sobre el tema del proper curs s’escollí de la
“Actuar cristianament” (Manaments – Benaurances). Semblava el més lògic
després de la Catequesi sobre el Credo (què creiem) del curs 2012-2013 i de
la catequesi sobre els Sagraments (què celebrem) d’aquest curs 2013-2014,
ara tocava el tercer gran tema del Catecisme: com vivim o hauríem de viure.
Queda pel curs 2015-16, si Déu vol, l’altra tema més demanat: Introducció a la lectura de la Sagrada
Escriptura, sobre tot de l’antic Testament.

Aplec de l’Esperit
La trobada de l’Aplec de l’Esperit del 2014 a Banyoles (Girona) té com a lema: «És el Senyor». A
continuació el seu himne:
A la vora del llac
repassant aquelles xarxes
vaig sentir com em cridaves pel meu nom.
S’hi aplegà tanta gent
que volien escoltar-te
que vaig fer-te un lloc, per sempre, en el meu cor.
I malgrat el temporal
que amenaça d’enfonsar-me
jo confio que tu ets sempre al meu costat.
I, com sempre, estens la mà
i em treus d’un mar de dubtes,
i puc dir ben fort que Tu ets el Senyor!

És el Senyor qui m’ha donat la vida.
És el Senyor qui em crida pel meu nom.
És el Senyor qui mai no m’abandona.
L’alegria del meu cor és el Senyor!!!
Contemplant les multituds
vas pujar a la muntanya
i em vas mostrar el camí per a ser feliç.
I si no puc caminar
em convides a aixecar-me
carregant amb tot el pes
dels meus pecats.

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.

