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Aquest mes de febrer és un mes de festa per a aquesta parròquia, de festa
grossa, perquè el dia 6 de febrer ha estat la festa de la nostra patrona Santa
Dorotea.
Hem volgut celebrar la festa de la Santa, organitzant tota una sèrie
d’activitats en honor a la nostra Patrona, com els concursos literaris i de
dibuix per a infants i joves, el de fotografia i pastissos per a totes les edats
on amb molta il·lusió i entusiasme van participar de tots ells. També la ruta
cultural i descoberta del barri constatant tots els seus indrets pintorescos i
històrics d’aquest barri anomenat “de la Guatlla” i el terme parroquial
d’aquesta parròquia, caminant 10,5 kilòmetres durant tot el matí del dissabte
7 on hi vàrem participar unes 30 persones guiats pel professor Narcís
Fradera; i per la tarda vàrem gaudir amb la presentació i l’entrega dels
pastissos amb el seu veredicte en la que es va crear un ambient competitiu
però al mateix temps familiar i compartint l’alegria de la participació.
El divendres 6, dia de Santa Dorotea, ho vàrem festejar al matí amb
l’eucaristia com cada divendres, però aquest dia amb més solemnitat. Al
vespre el concert, primer la Coral Canticorum que ens van oferir un repertori
amè i alegre fent participar en algun moment els assistents junt amb el cor
coral. A continuació vam posar en escena la Vida de Santa Dorotea
interpretada per uns quants membres de la comunitat parroquial; aquesta

dramatització fou interesant, tots vàrem aprendre i saber una mica de la
història de la Santa, ja que per la gran majoria era desconeguda.
I per acabar la nit musical i artística va posar el seu colofó el grup de Gospel
de la parròquia que amb les seves cançons i ritme van entusiasmar una
vegada més a tothom creant un diàleg entre el grup i tots els assistents
escoltant i participant.
El diumenge 8 a les 12 del migdia vàrem celebrar l’Eucaristia solemne de la
comunitat parroquial presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Sebastià
Taltavull, en la que ens va encoratjar a continuar vivint i participant de la
comunitat servint a totes les persones del nostre entorn. Feia molt de goig
l’Església plena en la celebració de l’Eucaristia, hi havia gent de totes les
edats, des d’infants passant per totes les edats fins a la gent gran,
celebrant junts l’Eucaristia entorn de la Taula i la Paraula. I després per
acabar vam compartir tots junts un dinar de germanor on érem
aproximadament 90 persones entre infants i adults, així com també ens hi
van acompanyar alguns mossens del nostre arxiprestat sants-marina.
Tant el consell pastoral com la comissió de festes, estem molt contents i
satisfets de la participació que hi ha hagut en les diferents activitats
programades tot i ser el primer any que ho fèiem i celebràvem aquesta festa
de Santa Dorotea. Farem una revisió més a fons per corregir i millorar el
programa realitzat, perquè l’any vinent hi puguin participar moltes més
persones de la comunitat com també del barri.
Hem acabat les festes de la nostra patrona i ens trobem amb el
començament d’un gran temps fort, la Quaresma, un temps per fer silenci,
meditar, interioritzar en les nostres vides per preparar-nos durant 40 dies
per poder celebrar solemnement la Resurrecció de Crist, la Pasqua.
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