
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        CONEIXES LA TEVA PARRÒQUIA? 
 

HORARI DE MISSES     (* =Català  /  b =Bilingüe) 
HORARI D'HIVERN: festius: 9 '00, 10'30*, 12'00, i 20'00* / feiners: 11'30*, i 20'00 h 
HORARI D’ESTIU:  festius: 9'00, 10'30*, 12'00, 20'00* / feiners: 20'00 b 
ROSARI Cada dia a les 19'30 hores  
HORA SANTA Tercer dimecres de mes a les 18'30 hores  
HORARI DE CONFESSIONS 
 festius: mitja hora abans de cada missa./ feiners: Quan es sol·liciti 
SAGRAMENT DEL BAPTISME 
L'últim diumenge de cada mes. És necessari que els pares passin abans per la parròquia i  
facin el curset . 
SAGRAMENT DEL MATRIMONI 
Els nuvis han de presentar-se a la parròquia uns quatre mesos abans del casament. 
SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ  
Procureu avisar amb temps a la parròquia.  
En cas d'urgència aviseu a SALUS Tel. 93-418.48.38  
CATEQUESI 
Pre i postcomunió: dilluns, dimecres, divendres de 18'00 a 19'00 h. 
Confirmació: dissabte matí. Per a adolescents i joves   
Post-confirmació: els joves  es reuneixen els dissabtes al matí. 
AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciaris)  
Reunió mensual. Quart dimarts de cada mes a les 18'00 h.  
NEOCATECUMENALS 
Eucaristies, dissabtes 21'00 h. 
VIDA CREIXENT 
Reunió: el segon dimarts de cada mes, les 17'00 h. 
ORACIÓ DE TAIZÉ: 
Primer dilluns de cada mes a les 19'00 hores. 
TALLER D'ORACIÓ 
Es reuneixen els dilluns de 19'00 a 20'00 h. 
DESPATX PARROQUIAL 
Dilluns, dimarts i d imecres de 18'00 a 20'00 h (excepte vigílies). 
ASSISTENT SOCIAL I ROBER 
Els dijous de 18'00 a 20'00 hores . 
ESPLAI CANIGÓ 
Funciona durant el curs, els dissabtes i diumenges de 17'00 a 19'00 hores per nens/es i  
adolescents de 7 a 14 anys 
PASTORAL DE LA SALUT 
Un grup de la parròquia visita els malalts i les residències d'ancians i els porta  la comunió 
periòdicament.  
 

 

CATEQUESI EN MARXA / ESGLÉSIA EN MARXA 
 

Ja tenim oblidades les vacances d'estiu, tots hem tornat al les nostres 
feines, a l'escola, a la nostra parròquia,... tot torna a la normalitat! I dins de 
la nostra “normalitat” cada any tenim un fet molt important a la parròquia, 
el començament dels cursos de catequesi. Gràcies a Déu, ens hem tornat a 
trobar tots i tornem a tenir un grup molt maco de catequesi. Els tres grups 
de nens i nenes que l'any passat eren de primer s'han convertit en els 
“grans” de catequesi, i estem molt contents perquè s'han format tres grups 
nous de nens/es  de primer. La presentació d'aquests nens a la Comunitat la 
vam fer, com recordareu, el dia 19 del passat mes d'octubre coincidint amb 
el dia del DOMUND. En començar la missa de les 12 del migdia, els nens 
i nenes que iniciaven la catequesi a la nostra parròquia van rebre una creu 
de fusta com a record del camí que faran per conèixer Jesús. També  
anaven posant un penjoll de raïm de paper amb el seu nom escrit per a 
simbolitzar que tots pertanyem a la mateixa vinya, la vinya de Déu.  Quin 
goig feia l'altar amb la canalla ocupant els bancs per primer cop! Quina 
satisfacció,  emoció i responsabilitat  per l'equip de catequistes, en  pensar 
que tots aquests nens venen per créixer en la seva vida cristiana que 
vosaltres, com a pares i avis, els heu començat a transmetre! Per acabar, 
després de la missa, vem fer la segona part de la festa (l'àgape), tots 
plegats, el P.Gerardo, les catequistes i el grup de nens i nenes amb les 
seves famílies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com ja sabeu, els dies de catequesi són dilluns, dimecres o divendres de 18 a 19h.  

Esperem obrir un curs de Postcomunió a partir del mes de gener!!!! 
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RECORDA !!!    
El Senyor té línia directa amb nosaltres. Per parlar amb Ell no necessitem el 
telèfon. Si us  plau, quan entris a Casa Seva, apaga el mòbil 



 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES Nov-Dic 08 

 
Os queremos ir anunciando una serie de actividades que tenemos 
previstas. Algunas ya las conocéis puesto que son habituales en nuestra 
parroquia; otras son nuevas y las iremos adaptando al momento litúrgico 
en que nos encontremos. Quizás habrá algunas que no os parecerán 
atractivas, pero hemos intentado abarcar el gran abanico de edades de los 
que formamos nuestra comunidad. Deseamos que os gusten y esperamos 
vuestra participación en ellas. 
 

14 dic–Domingo – 12:00 h: Bendición de imágenes del Niño Jesús.  
En pleno Adviento y en espera del nacimiento de Jesús, hemos pensado 
que sería un signo adecuado el bendecir las imágenes del Niño Jesús que 
seguramente todos tenéis en casa. Esta bendición especial se hará al final 
de la misa de las 12 h.  
 

19 dic–Viernes – 20'00 h: Celebración comunitaria del Sacramento de 
la Penitencia 
Como cada año se celebrará el Sacramento de la Reconciliación dentro del 
Adviento. (será en la iglesia) 
 

20 dic–Sábado – 19:00 h: Pessebre Vivent  
Los niños del Esplai Canigó, igual que años anteriores, representarán el 
“Pessebre Vivent” en el patio del esplai; como ya sabéis, la entrada es 
gratuita y abierta a todo aquél que quiera asistir. 
 

21 dic–Domingo : Colecta “Navidad del Pobre”  
Cáritas realiza una colecta especial para hacer llegar la Navidad a los más 
necesitados; por desgracia, cada vez aumenta más el número de familias 
que precisan ayuda. ¡Colaboremos y compartamos la Navidad con todos 
ellos! 
 

24 dic– 00:00 h: MISA DEL GALLO  
¡El gran momento ha llegado! Tras un mes de preparación de nuestros 
corazones ¡el Señor ha nacido! Recibámosle como merece, sentémonos a 
Su mesa, cantemos y alabémosle todos juntos ¡Aleluya! 
 
 

(Adviento: ya hemos empezado la colecta de alimentos para repartir entre las 
familias necesitadas de nuestra parroquia. Esperamos vuestra colaboración, ah! y 
recordad que no se acepta ni vino ni licores.) 

 

RACÓ D'OPINIÓ 
 
La necessitat innata de conèixer, es una característica de l’ ésser humà, i , 
quan volem saber alguna cosa,  preguntem. 
Igual que quan tenim un problema o un dubte  de salut anem  a cercar 
l'opinió d'un metge, amb aquest racó volem saber l'opinió del grans 
mestres de l'Església sobre situacions quotidianes d'actualitat. 
Donat que estem en l'any PAULÍ , hem pensat que el convidat més adient 
per començar aquesta secció de consultes és SANT PAU. 

 
CONSULTA que planteja l'equip de catequistes: 
Avui en dia ens trobem amb el problema d’haver de transmetre l'Evangeli 
a nens/es que, seguint la norma social d'aquesta època, estan més 
interessats en saber coses sobre les consoles DS i els jocs WIFI que en 
conèixer a Jesús. Ens podria donar una fórmula magistral per tal de trobar 
la millor manera per transmetre l'Evangeli a aquests nens desmotivats? 

 
SANT PAU RESPON: 
"l'amor ha de ser la vostra fal·lera, aspireu als dons de l'Esperit, i, 
sobretot, al carisma de la profecia, és a dir: saber copsar i comunicar el 
designi de Déu. El qui s'expressa amb un llenguatge  
misteriós, no enraona als homes, sinó a Déu. Ningú  
no l'entén, ja que l'Esperit li inspira coses misterioses.     
En canvi, el que copsa i comunica el designi de Déu,  
parla als homes, construeix, anima, consola.  
Qui parla amb llengües estranyes es construeix a sí 
mateix: el que copsa i comunica el designi de Déu, 
construeix la comunitat" 1Co 14, 1-4 

Si voleu fer  alguna pregunta a Sant Pau, no ho dubteu, poseu la vostra consulta a 
la bústia del despatx parroquial i intentarem que ell us la respongui en el proper 
"La  Parròquia Informa". Si voleu també  que en aquests fulletons es parli d'algun 
tema que considereu interessant, o bé teniu algun text o comentari que us 
agradaria publicar, poseu el vostre suggeriment a la bústia amb l’avís "per La 
Parròquia Informa"  

LA TEVA OPINIÓ ÉS MOLT IMPORTANT !!! 
PARTICIPA , L’ESGLÉSIA SOM TOTS !!! 

 


