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Estem d’enhorabona de poder començar aquest curs amb la publicació d’aquest primer
número 1 del Full parroquial de Santa Dorotea, que vol intentar ser un mitjà de
comunicació entre tots nosaltres, amb comentaris, reflexions, comunicats, activitats...
que sortirà mensualment.
Estic molt content d’estar entre tots vosaltres després d’aquest primer any com a diaca
en l’exercici de la cura pastoral d’aquesta parròquia de Santa Dorotea. Durant aquest
temps he intentat escoltar, observar, preguntar per poder programar i oferir aquestes
activitats que hem organitzat conjuntament amb el Consell Pastoral Parroquial.
Vull donar les gràcies públicament als Consells Pastoral i d’Economia Parroquial
anterior que durant molt de temps van ajudar a Mn. Francesc Vergés a dinamitzar
aquesta comunitat parroquial. Com també agrair a les persones que formen els nous
Consells Pastoral i d’Economia Parroquial pel seu sí desinteressat i generós a la crida
que els vaig fer per a treballar desinteressadament amb mi en la nova orientació i
dinamització d’aquesta parròquia de Santa Dorotea, perquè volem intentar que
aquesta amb l’ajuda de tots sia una Parròquia de portes obertes per acollir i rebre,
escoltar i comprendre, proposar i acompanyar i al mateix temps sortir a buscar al
germà, al veí ... Volem també que tots nosaltres i tota persona que s’apropi a la
nostra comunitat parroquial puguem celebrar, compartir tots la nostra fe, no solament
participant en l’Eucaristia sinó també en els diferents grups de reflexió i activitats.
Estem preparant la Festa de Santa Dorotea, que la volem celebrar en diferents actes i
acabar tots junts celebrant la taula de l’Eucaristia i després amb un dinar de germanor
tots junts.
També estem projectant una sèrie de millores i canvis per el bé de la comunitat que
anirem comunicant oportunament més endavant
També aprofito l’ocasió per donar les gràcies a la Sra. Anna Oliver, mare que participa
del grup de catequesis familiar amb els seus fills, pel disseny que ha realitzat d’aquest
full parroquial que teniu a les vostres mans.
I comunicar-vos també, que realitzarem la missa familiar un diumenge de cada mes a
les 12 hores, per poder compartir l’Eucaristia tots junts i gaudir després d’una estona
de convivència tots plegats.
Estic a la vostra disposició per escoltar les vostres iniciatives, dubtes i qualsevol cosa
en la que us pugui ajudar i acompanyar.
Mn. Josep Vidal i Perelló, diaca

NOTÍCIES
Mossens que col·laboren a la Parròquia els dissabtes a les 20 h. i els
diumenges a les 10 h. i les 12 h. celebrant l’Eucaristia.
Mn. Joan Rodríguez
Mn. José Fernando Campoverde
i els dilluns dimecres i divendres a las 9 h.
Mn. Enric Aymerich

Confessions
Mitja hora abans de les Eucaristies

Missa Familiar

aquest primer trimestre

26 d’octubre a les 12 hores
23 de novembre a les 12 hores
21 de desembre a les 12 hores

Catequesi Familiar de 2n curs un dissabte al mes de 18 a 19:45 hores
pares i infants.

Catequesi d’infants cada dijous de 17:45 a 19 hores
Catequesi Confirmació 2n i 4rt dijous de cada mes de 19 a 20 hores.
Adoració al Santíssim Sagrament 2n dijous de 20 a 21 hores.
Gospel dimarts de 19 a 20:30 hores
Consell Pastoral reunió cada 1r dijous de 20 a 21:30 h
Despatx Parroquial

els dilluns de 18 a 20 hores i a hores convingudes.

Recollida de Roba els dimarts de 19 a 21 hores.
Acolliment Baptismes i Matrimonis a hores de despatx o a convenir.

INFORMACIÓ:
DIAQUES: QUI SÓN i QUÈ FAN?
En el llibre dels Fets dels Apòstols del Nou Testament trobem que els mateixos
apòstols varen ordenar diaques servidors per atendre les vídues desateses. De fet,
però, constatem que el diaca Sant Esteve predicava i servia, repartia el pa de la
paraula i el pa material. El Concili Vaticà II, en la seva reflexió Lumen Gentium sobre
l’Església, decidí renovar el ministeri del diaconat que des de feia segles només es
conferia als qui s’encaminaven a l’ordenació de preveres. En uns quants textos
fonamentals els Pares conciliars proposaven la recuperació del ministeri, que
posteriorment es van concretar en les disposicions pontifícies i en la pràctica en totes
les diòcesis del món.
En el capítol tercer de Lumen Gentium nº 29, trobem el text central del Concili “En el

grau inferior de la jerarquia hi ha els diaques, que reben la imposició de les mans, no
pas amb vista al sacerdoci sinó amb vista al ministeri” . En efecte, enfortits per la
gràcia sacramental i en comunió amb el bisbe i el seu presbiteri, serveixen el poble de
Déu en la diaconia de la litúrgia, de la paraula i de la caritat.
Pertoca al diaca, segons el Bisbe li hagi assignat, administrar solemnement el
Baptisme, conservar i distribuir l’Eucaristia, assistir i beneir el matrimoni en nom de
l’Església, portar el viàtic als moribunds, llegir la Sagrada Escriptura als fidels, instruir i
exhortar el poble, presidir el culte i la pregària dels fidels, administrar els sagramentals
i presidir el ritu dels funerals i de la sepultura (s’entén sense celebració de l’Eucaristia).
Dedicats a les tasques de caritat i d’administració, que es recordin els diaques de la
recomanació de Sant Policarp “Que siguin misericordiosos, diligents i caminin en la
veritat del Senyor, que es va fer servidors de tots...”
Amb el consentiment del Romà Pontífex, aquest diaconat es pot conferir a homes
casats. Hem de constatar que els diaques amb família necessiten l’aprovació i suport
dels seus membres, especialment de l’esposa. Viuen del seu treball civil o de la seva
pensió, si estan jubilats.
La instauració del diaconat ha estat un do de Déu per l’Església.
Equip de redacció

