Gener /Febrer 09

CONEIXES LA TEVA PARRÒQUIA?
HORARI DE MISSES

(* =Català / b =Bilingüe)
HORARI D'HIVERN: festius: 9'00, 10'30*, 12'00 b, 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

LA PARRÒQUIA

(nº2)

INFORMA

Parròquia de Santa Isabel d'Aragó i Sant Joaquim (PP. Mínims)
Barcelona - www.santaisabelysanjoaquin.org
CAMPANYA "DONEM LA LLAUNA"
Més de 60 joves recullen 2.000 quilos d'aliments per a famílies necessitades.

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 dimecres 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.
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

Entre els dies 19 i 21 de desembre de 2008 es va fer una nova edició de la
iniciativa solidària "Donem la Llauna", que coordina la Fundació Adsis.
Aquesta iniciativa consisteix en plantar-se a la porta d'alguns supermercats
i proposar a tots aquells que entren que, en sortir, comparteixin quelcom
del que hagin comprat, amb les famílies necessitades del barri.
Els joves ho van recollint tot i al final del matí una furgoneta transporta els
aliments cap als Bancs d'Aliments de dues parròquies: Santa Isabel
d’Aragó i Sant Joaquim i Mare de Déu del Mont Carmel.
En aquesta edició han tornat a participar els joves del grup de
confirmació i d’altres grups de la parròquia, juntament amb altres joves,
de la seva edat, d’instituts i esplais de la zona.
En un sol matí de dissabte van arribar a recollir la quantitat de 2.028 quilos
d'aliments, dels quals, més de 950 són per a les persones més necessitades
de la nostra parròquia.
L'activitat també va comptar amb un “Acte públic de denúncia contra les
situacions de pobresa i injustícia”,tot amanit amb actuacions musicals i
lectura de manifestos contra la pobresa elaborats pels propis joves. També,
més de 70 persones van escriure simbòlicament el seu crit contra la
pobresa en un mur de cartró preparat per a l'ocasió.
Els moments de reflexió i la celebració de l’
Eucaristia, van acabar de posar el colofó a tres dies
de convivències genials.
En acabar, abraçades emocionades,
l’hora dels adéus i una lliçó ben
apresa:
Contra la pobresa cal

" DO NAR
LA LLAUNA "

RACÓ D'OPINIÓ
CONSULTA que planteja el jovent del grup de confirmació:
Sabem que una de les nostres obligacions com cristians es transmetre
l'Evangeli.
Molts cops ens trobem que si expliquem als nostres coneguts que som
creients, practicants i que estem participant activament amb la nostra
parròquia i els hi proposem que vinguin a provar-ho, ens diuen que no
estem be del cap, que es una pèrdua de temps, que ens tornarem rates de
sagristia ...
Això ens fa sentir "diferents" i hi ha vegades que, per no sentir comentaris,
preferim no dir-ho, tot i que sabem de cert que si ho probesin serian mes
feliços, i molts del problemes que tenen de comunicació i falta
d'estimació, els resoldrien amb mes facilitat
SANT PAU RESPON:
"Nosaltres, els forts, tenim el deure de carregar-nos les febleses dels qui
no ho són, de forts, i de no limitar-nos a cercar la nostra comoditat.
Cadascun de nosaltres miri de fer feliç el proïsme,
per procurar-li el bé i construir la comunitat.
Tampoc el Crist no va cercar la seva comoditat.
Ben al contrari, com diu l'Escriptura: els ultratges
dels qui t'ultratjaven m'han caigut al damunt"
Rm 15, 1-3

Recordeu que si voleu fer alguna pregunta a Sant Pau, podeu posar 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 !!!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Enero-Febrero 09.

Retomando la idea del primer “la Parroquia Informa”,os
os comentamos algunas de las actividades que se han hecho o que están
previstas para estos dos primeros meses del año que acabamos de estrenar.
Os invitamos a todos a participar en ellas.
- Del 18 al 25 de Enero:
Durante esta semana tendrá lugar la Semana de la Oración para la Unidad
de los Cristianos.
- 23 de Enero:
Empieza el Trecenario en honor a San Francisco de Paula. Como cada
año, cada viernes (menos el día de Viernes Santo), a las 19 horas nos
reuniremos para preparar la festividad del fundador de la Orden Mínima.
- 2 de Febrero:
Es la fiesta de la Candelaria y también el “Dia de la Gent Gran”. Se
bendecirán las candelas en las misas de las 11,30 y 20 horas.
- 8 de febrero:
Sabemos que muchos hermanos nuestros no tienen lo más necesario para
vivir. Hoy la Colecta de Manos Unidas, Campaña contra el hambre, nos
lo recuerda. Seamos generosos con los más necesitados.
- 11 de Febrero:
Es la festividad de Ntra. Señora de Lourdes y como cada año se celebra la
Jornada Mundial del Enfermo.
- 25 de Febrero:
Es el miércoles de Ceniza y por tanto empieza la Cuaresma. Se impondrá
la ceniza en las misas de este día.
Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para prepararnos para la gran
fiesta de Pascua.
También os recordamos que durante todos los miércoles de Cuaresma, a
las 19 horas, se hará el Vía Crucis en la iglesia.

