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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 b, 20'00* / feiners:8,30 i 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

LA PARRÒQUIA

(nº5)

INFORMA

Parròquia de Santa Isabel d'Aragó i Sant Joaquim (PP. Mínims)
Barcelona - www.santaisabelysanjoaquin.org
El CAMINO NEOCATECUMENAL en nuestra parroquia.
El Camino Neocatecumenal es un itinerario de formación católica que

“está al servicio del Obispo para el redescubrimiento de la
iniciación cristiana por parte de los adultos bautizados”
(Estatuto, art. 5)
Entre estos adultos cabe distinguir:
• Los que se han alejado de la Iglesia.
• Los que no han sido suficientemente evangelizados
y catequizados.
• Los que desean profundizar y madurar su fe.
• Los que provienen de confesiones cristianas no en
plena comunión con la Iglesia católica.
A partir de unas catequesis iniciales que se realizan en las parroquias y
que se anuncian previamente en las misas, se forman las Comunidades
Neocatecumenales. Los integrantes de cada Comunidad son laicos de
distinta edad y condición social, que empiezan su descubrimiento o
profundización en la fe basándose en tres principios básicos:

Palabra de Dios, Liturgia y Comunidad.
Cada sábado, la Comunidad se reúne en la parroquia para participar en
la Eucaristía que preside normalmente nuestro párroco. Además hay unos
encuentros semanales para profundizar en la Palabra de Dios y, siempre
que el párroco lo solicite, la Comunidad colabora con la parroquia.

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

En nuestra parroquia hay Comunidades
Neocatecumenales desde el año 1988.
Si estás interesado en el Camino
Neocatecumenal o crees que ésta puede ser
la manera de seguir tu camino en la fe,
pregunta a los sacerdotes de la parroquia y
apúntate a las próximas catequesis.

¡Te esperamos!

CANVIS A LA PARRÒQUIA !!!!

CALENDARI D’ ACTIVITATS :Juliol-Agost

Com ja és costum en el nostre “La Parròquia Informa” us recordem
algunes activitats que ja s’estan fent i us anunciem les que es faran aviat:
PLA PASTORAL DIOCESÀ
El passat 6 de juny va tenir lloc la cloenda del pla “ENVIATS PER
DONAR FRUIT” en el qual hem estat treballant durant 3 anys (2006-2009).
La trobada va ser prou profitosa: vam compartir uns moments de
pregària, es va projectar un DVD amb un petit recull de les accions que les
diferents parròquies han anat fent seguint els punts del Pla Pastoral i, després
del descans, vam escoltar el testimoni de tres persones que ens van parlar de
la seva experiència.
Tot seguit el Cardenal Lluís Martinez Sistach va agrair la participació
de tots, va convidar-nos a assistir a la solemnitat de Corpus i, desprès de
recordar que un pla pastoral mai no acaba perquè sempre s’ha de treballar per
mantenir la flama encesa de la nostra Església, va presentar el nou pla amb el
títol “ANUNCIEU A TOTHOM L’EVANGELI”.
Tal com és habitual, rebrem a la nostra parròquia la documentació per
començar a treballar amb aquest nou lema.
Us esperem a tots, hi ha molta feina a fer !!!!

El passat mes de maig, els nens i nenes de 2n curs de catequesi
varen fer la seva Primera Comunió.
Durant dos anys els hem acompanyat tant els dies de catequesi com
els diumenges a la missa de 12 h.; els hem acollit i, entre tots, hem intentat
que coneguin una mica més l’ Amic que sempre és al nostre costat,
JESÚS.
Ara, acabada la catequesi, hem trobat la nostra església “diferent”:
no hi ha nens al costat de l ‘altar, la missa no està animada pel grup de
guitarres que formen el jovent de postcomunió, confirmació i monitors de
l’Esplai de la parròquia, … i tampoc trobem la imatge de Santa Isabel
d’Aragó a les escales del presbiteri !!!
Durant uns anys hem pogut
tenir- la molt a prop, i l’hem
contemplat, venerat i tocat.
des del lloc elevat,

Ara ha arribat el moment que
ocupi el seu lloc definitiu a
l’església , un lloc elevat des
d’ on seguirà vetllant per tots
nosaltres i repartint amb la
seva bondat, com ho ha fet
sempre, la flaire de les flors
que porta a la seva falda.

Festa de Santa Isabel d’ Aragó:
- Dia 2 de juliol : a les 11,30 hores es celebrarà l’ Eucaristia i
s’administrarà el sagrament de la Unció dels malalts.
- Dia 4 de juliol: festivitat de Santa Isabel d’Aragó. A les 20 hores es
celebrarà l’ Eucaristia. Després hi haurà un àgape als patis de la parròquia.
Hi esteu tots convidats!!
Us recordem que des del 6 de juliol fins el 14 de setembre farem l’horari
d’estiu. Les misses dels dies feiners seran a les 8,30 i a les 20 hores.
<LA FE S’ENFORTEIX QUAN LA PROPOSEM ALS ALTRES >
(Lluís Martínez Sistach – Catalunya Cristiana 4-juny-2009)

Des de “La Parròquia Informa” us volem desitjar un bon estiu a tots.
Esperem retrobar-nos, si Déu vol, el proper setembre amb ganes i força
per a començar un nou curs.

