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Com us deia en el full nº 1 volem ser una comunitat de portes obertes per acollir i
rebre, escoltar i comprendre... volem ser una parròquia unida i sense cap mena de
xafarderies i no parlar malament de les persones. El papa Francesc en l’audiència del
27.08.2014 , va parlar d’aquest tema, i va dir que “no vol cap parròquia xafardera.
Perquè, va explicar que Jesús va voler que tots els deixebles estiguessin units, i en tot,
sempre hi ha hagut divisions a l’Església. En la història els cristians hem lluitat entre
nosaltres per les divisions teològiques... pensem en la guerra dels trenta anys, això no
és cristià. Les heretgies explica el Papa, no són els únics pecats contra la unitat, davant
de 12.000 peregrins, el papa Francesc va descriure els pecats parroquials; quan parlem
malament d’una persona a la seva esquena o ens deixem portar per l’enveja, perquè
el parlar malament d’una persona està a la mà de tothom. “Quanta xafarderia i
grupets que parlen malament hi ha a les parròquies: Això és bo?. Si un és elegit
president d’una associació, es parla malament d’ell, si una persona se l’anomena
encarregada de la catequesi, es parla malament d’ella... això no és Església, això no
s’ha de fer, la unitat ha de ser un distintiu dels cristians, i va concloure el papa
Francesc; dient que Déu és comunió i amor, i en canvi va definir la divisió entre els
cristians com una obra del diable.”
Per tant, hem de treballar tots com una pinya per acompanyar i poder celebrar tots la
nostra fe, el papa Francesc ens demana a tots una conversió profunda en les nostres
vides i una conversió també a les nostres parròquies.
En el Consell Pastoral ens hem proposat com us deia també en el full nº 1, una sèrie
de millores, n’hi ha unes quantes de previstes i que s’han estat
estudiant amb el departament de patrimoni del Bisbat de Barcelona. Ens proposem en
primer lloc: restaurar el Sant Crist, que pels volts de l’any 2000 es va retirar del lloc on
estava; després de demanar diferents pressupostos i en veure que no hi podíem fer
front, hem trobat un restaurador voluntari que col·laborarà amb la nostra parròquia
per poder tornar la imatge original del Sant Crist. Ja l’han començat a restaurar i ben
aviat ja se’l podrà admirar, venerar i resar.
Mn. Josep Vidal i Perelló, diaca

NOTÍCIES
Baptismes:
de gener a juny

Valerie Daniella Taboada Díaz
Blanca Ibañez Martín
Alex, Esteve, Francesc Turmo Gallardo
Nicolas Monago Ghita
Iago García Villar

mes d’octubre

Martina Fernández Ledo
Ariadna Escudé Velasco
Paula López Ginestà
Mar Sangrà Gutiérrez

Donen la benvinguda als nous infants incorporats a la comunitat parroquial de Santa
Dorotea pel sagrament del baptisme. Enhorabona!

Intencions de misses mes d’octubre
Dia 5 Dif. 10:00 h. Joaquina Bozó
Dia 19 Dif. 10:00 h. Jesús Diaz
Dia 26 Dif. 10:00 h. Aida del Carmen Cáliz

Col·lectes mes d’octubre

Misses del dissabte i diumenge
Domund
Cera
Fulls dominicals
TOTAL

403,85
327,68
55,76
42,71
830,00

La parròquia de Santa Dorotea
és la teva Comunitat Eclesial,
col·labora perquè pugui fer la seva tasca:
 Donar-se a conèixer
 Celebrar la fe
 Ajudar als necessitats
I no oblidis compartir les despeses de la comunitat
amb subscripcions, col·lectes, donatius...
Restauració del Sant Crist
El pressupost inicial era de 2.200 euros més iva, desestimat
El pressupost actual comptant solament el material serà de 300 euros
aproximadament, la mà d’obra és voluntària.
Totes aquelles persones que vulgueu i pugueu col·laborar amb un donatiu, serà molt
ben rebut per poder fer front a aquesta despesa extraordinària, però necessària amb
l’art religiós de la nostra parròquia.

LA LITURGIA. Celebrar la fe en comunidad.

La asamblea reunida para celebrar la fe tiene un carácter sagrado, hasta el punto
de que, Cristo está presente en la reunión litúrgica que es la expresión de los
seguidores de Cristo, Jesús.
La liturgia debe celebrarse como manifestación de la fe y, con el tiempo ha
establecido unos ritos que permiten, a simple vista, descubrir qué se celebra. Así,
en los diferentes tiempos litúrgicos encontramos más o menos elementos festivos.

En el tiempo de Adviento esperamos la venida de Cristo, mientras que en el
de Navidad, celebramos gozosos el nacimiento de Jesús.
La Cuaresma nos prepara austeramente para la gran fiesta de la Pascua que
se alarga durante 50 días y culmina con la venida del Espíritu Santo en
Pentecostés.
En los restantes domingos del año celebramos la
pascua
semanal de la muerte y resurrección del Señor,
presente
en la comunidad; son los domingos del Tiempo
Ordinario.
La celebración en sus ritos, oraciones, lecturas y cantos
contenido litúrgico del día.

explicita el

Josep Anton Rodríguez Collado
(Organista y cantor de la parroquia)

