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VIDA DE LA COMUNITAT

LES XARXES SOCIALS
Redacció

Cada any el Papa Francesc ens convida a reflexionar sobre la importància dels mitjans de comunicació social ja que són l’eina que ens ajuda a estar
informats i en contacte els uns amb els altres, però
també ens alerta que poden portar al tancament i
a l’individualisme. Que les xarxes socials no ens
atrapin!!. Cal també anar en compte i vetllar per tal
que la seva utilització no vulneri la intimitat de les
persones ni pugui ferir-les. Per tant des de les nostres comunitats parroquials hem de plantejar-nos
molt seriosament el tipus de xarxa que volem, una
xarxa no feta per atrapar sinó per alliberar, un canal d’informació de les activitats que programem i
que volem donar a conèixer; el fet de comunicar per
l’església no hauria de ser una opció sinó més aviat
una missió. Podem difondre, a més, valors religiosos i defendre principis sòlids vers la societat.
Sortosament la parròquia de la Puríssima compta
amb una comissió de comunicació que vetlla per
transmetre, des del respecte i amb constància, tot
allò que pensa que pot ser útil i enriquir als altres,
però sobretot informa del dia a dia de la comunitat
i de les activitats que sota el seu sostre es porten a
terme. En aquests moments comptem amb més de
570 seguidors a Instagram, 350 a facebook i s’envia un mail de comunicació a 300 persones. També
comptem amb el full parroquial, el Portaveu, que
es pot llegir des de la nostra web i del que se’n fa
una tirada setmanal d’entre 160/170 exemplars, tot
i que en algunes ocasions s’assoleixin tirades de
180. A la pàgina web s’hi pot trobar, a més, informació dels diferents grups i comissions i es pot accedir
al blog de catequesi. També hi consten horaris de
culte i altres informacions útils. Els nostres contactes, com molts ja sabeu, es troben al final de l’última
pàgina del Portaveu.
El primer Pontífex que va valer-se de les noves tec-

Per què vós ho dieu, tornaré a tirar les xarxes.
(Lc. 5,5)

nologies va ser Pius XI el 1927 difonent per televisió
una salutació al món catòlic i qui el 1936 va regalar
a l’episcopat estatunidenc i al món l’ Encíclica Vigilanti Cura, dedicada a la importància, poder, popularitat i impacte del cinema tot contemplant la necessitat de traçar unes línies morals. El 8 de setembre
del 1957 Pius XII va dedicar un altra Encíclica Miranda Prorsus dedicada també al cinema, la radio i
la televisió i declarant com a patrona d’aquest últim
mitjà a Santa Clara. Joan XXIII va orientar l’Església en l’ús ètic i moral dels mitjans de comunicació
tot constituint La Comissió Pontifícia del Cinema, la
Radio i la Televisió. Però el document més important i complet sobre mitjans de comunicació va ser,
sota el pontificat de Pau VI, el decret conciliar Inter
Mirifica on es tracten les principals qüestions relacionades amb els mitjans de comunicació social. El
1971 apareix la Communio et Progessio, un decret
preparat per ordre expressa del Concili Ecumènic
Vaticà II i que constituiria la matèria més completa
que oferia l’Església en aquest camp.
Per tant com diu l’evangeli de Lluc, continuem tirant
les xarxes.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE I DE QUARESMA. Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge,
missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12 del
migdia i 9 del vespre.

CATEQUESI FAMILIAR. Dilluns 11, a les 9 del
vespre, reunió amb pares de 1er. curs.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.

CONFERÈNCIA. Dimarts dia 12, a les 7 de la
tarda, conferència a càrrec de Neus Forcano,
teòloga i ﬁlòloga. Tema: Cap el 8 de març dins
l’Església.

RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la
Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns 11, a les
9 del vespre.

TRES EXEMPLES DE CATALANS CRISTIANS.
Dijous 14 de març, a 2/4 de 8 del vespre i a
l’Auditori Mn. Joan Nonell, el Pare Hilari Raguer,
monjo de Montserrat i historiador vindrà a presentar-nos el seu nou llibre Tres exemples de catalans cristians, per aquest motiu la missa serà a
les 7 de la tarda.
PREGÀRIA 0-7. Dissabte 16, a 2/4 de 6 de la
tarda, pregària amb els mes menuts.
MISSA FAMILIAR. Dissabte dia 16, a les 7 de
la tarda, missa amb pares i infants de 2on curs.
CONCERT-RECITAL DEL COL·LEGI DE METGES I HOSPITAL DE SANT PAU DE BARCELONA. Tindrà lloc el diumenge dia 17 a les 7 de
la tarda a l’Auditori Mn. Joan Nonell. Organitza
Amics de Sant Pau de Riu-sec.
VIA CRUCIS. Tots els divendres de Quaresma
a 2/4 de 8 del vespre i diumenges acabada la
missa de 12.
PARADES DE LLIBRES DE SEGONA MÀ SOBRE TEMES DE FE I RELIGIÓ. Durant tota la
Quaresma trobareu a les dues entrades de l’església unes parades amb llibres de temàtica religiosa. Són llibres donats a la parròquia i el que
s’obté de la venda va destinat a Càritas. Cada
setmana se n’hi posaran de nous.
Lc. 4, 1-13

Durant quaranta dies l’Esperit
conduïa a Jesús pel desert.
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