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CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL

Es va reunir el nou Consell Pastoral
Arxiprestal per primera vegada des del
nomenament del nou arxiprest, Mossen
Joan Garcia de Mendoza, Rector de la
Parròquia de Sant Cebrià, al barri de la
Taixonera. Era dimarts, dia 11 de març, a
les 20 hores.
Entre els temes que es va tractar
sobresortí el Nou Pla Pastoral, i com s’està
aplicant a les nostres parròquies. S’ha
començat pel capítol 4 que és La
Fraternitat.. Alguns ja varen apuntar que
es sorprenent que no es comenci pel
primer càpitol que parla de Jesucrist.
Els representants de les parròquies
van anar exposant diversos aspectes en
els que aquest punt es posa en pràctica.
En una parròquia es donant clases de
l’idioma del pais a un vietnamita, en una
altra parròquia es parlant a les catequesis
del que significa estimar-nos.
I es ven cert que, com s’indica als
fets dels apòstols, les persones volen ser
de la comunitat en veure com s’estimen
els que en formen part. I, per contra, en
fugen si veuen que entre ells no
s’estimen.

Parroquia de Sant Crist

També es va suggerir la importància
de la pastoral de conjunt. I de no
confondre la fraternitat amb la pastoral
de conjunt. També la importància de
donar la catequèsi en català. Donat que a
les escoles s’ensenya el català a tothom.
Varen sorgir variades formes de
viure el que diem fraternitat. Un grup de
gent gran que fa manualitats, i després
les venen a benefici de les missions.
Es va parlar de la conveniència de
crear una catequèsi d’adults arxiprestal.

Parròquia St Genís dels Agudells

Parròquia Verge de Natzaret

D’aquestes reunions n’esperem
decisions concretes. I es va donar material
en forma de preguntes per treballar a les
parròquies: A) En què es nota que som
un equip de treball? B) En que es nota
que som una parròquia? C) En què es
nota que la parròquia es un punt d’oferta
de serveis?.

AGENDA
Res del Via Crucis. Els divendres del
temps de Quaresma, a les 19 hores, a la
Capella del Santissim.
14 d’abril. Benedicció de Rams. 12 h. Pça.
Mossen Ferran Palau.
18 d’abril. Dijous Sant. 20 h misa de la
Cena del Senyor. 22 h Hora Santa.
19 d’abril. Divendres Sant. Via Crucis. 10
h. per la plaça Mn Ferran Palau. Liturgia
de la Creu. a les 17 hores.
Vigilia Pasqual. 20 hores del dissabte, dia
20.
21 d’abril. Pasqua de Resurrecció. Misses
a les 11 h i a les 12’30 hores.
Logo Arxiprestat Vall d’Hebron

22 d’abril. Dilluns de Pasqua. Una sola
missa a les 11 h.
Celebració de la Penitència Arxiprestal.
El dia 9 d’abril, dimarts, a la parròquia de
Sant Cebrià, hi haurà missa i celebració
penitencial per a qui ho desitgi, a les 19 h

Parròquia de Sant Cebrià

Parròquia de Sant Jeroni
www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

