Maig/Juny 09

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

LA PARRÒQUIA
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INFORMA

Parròquia de Santa Isabel d'Aragó i Sant Joaquim (PP. Mínims)
Barcelona - www.santaisabelysanjoaquin.org

GRUP DE V IDA C REIXENT
Vida Creixent és un moviment cristià de jubilats i gent gran.
Va néixer a França als anys cinquanta i va ser aprovat el 1962 amb el
nom de Vie Montante. El 1996 rebé de la Santa Seu l’aprovació com
a Associació de fidels de Dret Pontifici.
A Catalunya es va iniciar l’any 1984 a Barcelona, impulsat per Joan
Viñas, amb el vist-i-plau del Cardenal Jubany i amb el P.Sobrerroca
com a consiliari.
Des de bon començament varen quedar determinats els tres principis
sobre els quals es fonamenta Vida Creixent:
amistat, espiritualitat i apostolat.
Aquests principis fan del moviment una resposta actual i
esperançada per viure amb coratge els reptes dels nous temps.

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

A la nostra Parròquia Vida Creixent porta ja 20 anys de camí. Tenim
un animador de grup i comptem també amb un consiliari (P. Josep
M.Prunés).
Ens trobem els segons dimarts de mes a la tarda. Cada any tenim uns
temaris, la reflexió dels quals ens ajuda a viure l’Evangeli en el
nostre avui. El tema d’aquest curs és: Els laics en la societat
moderna i postmoderna. Cada persona aporta al grup les seves
motivacions, inquietuds i experiències.
Aquest any celebrem els 25 anys del moviment a Catalunya.
L’acte central serà la trobada interdiocesana amb una Eucaristia
presidida pel nostre Cardenal Arquebisbe a Santa Maria del Mar, el
dia 15 de maig a les 11 h.

LA PARROQUIA EN IMÁGENES

LA PARRÒQUIA EN IMATGES

Con motivo de la colocación en nuestra iglesia de los cuadros de
los Beatos religiosos de la Orden de los Mínimos, el P.Josep Mª ha dado
una serie de conferencias que nos han ayudado a conocer la vida de estos
fieles seguidores de San Francisco de Paula.
Así mismo, al final de la misa de 12 h del día 22 de marzo, el
P.Gerardo, bendijo las imágenes, y se
entregó, a los asistentes, unas estampas
que reproducen dichos cuadros.

El diumenge 26 d’abril vam celebrar la festa del fundador dels
PP.Mínims, Sant Francesc de Paula. La Missa Solemne es va celebrar a
les 12 del migdia; seguidament es va fer un aperitiu als patis parroquials.
Aquesta festa va anar precedida d’un tridu, els dies 23, 24 i 25 d’abril.

Beato Carlos Hurtrel, mártir
(1760-1792)
Beato Tomás Felton, mártir
(1568-1588)
Beato Nicolás Barré
(1621-1686)
Beato Nicolás S. de Longobardi
(1650-1709)
Beato Gaspar de Bono
(1530-1604)

Os recordamos que si quereis que en estos folletos se trate algún tema que
considereis importante, o bien si teneis algún texto o comentario que os gustaria
publicar, podeis poner vuestra sugerencia en el buzón del despacho, con el aviso
"para La Parróquia Informa".
¡¡¡ TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE !!!
¡¡¡ PARTICIPA , LA IGLÉSIA SOMOS TODOS !!!

CALENDARI D’ ACTIVITATS : Maig- Juny

- Aportació de menjar durant la Quaresma: des de la Parròquia
volem agrair-vos l’aportació de menjar que heu fet entre tots durant el
temps de Quaresma. Gràcies a les vostres aportacions, tant econòmiques
com de menjar, les famílies necessitades que reben aquest ajut han pogut
ser ateses.
- Primeres Comunions: Amb l’arribada del mes de maig comença la
celebració de la primera Comunió dels infants que s’han preparat durant
dos anys per a aquest moment tan important. Serà els diumenges 17, 24 i
31 de maig a la Missa de 12h. Ens preparem per a acompanyar amb
alegria aquests nens i nenes que s’incorporen a la taula de l’ Eucaristia.

