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I ell els diu:
"Veniu vosaltres sols en un lloc despoblat i descanseu una
mica." Perquè hi havia tanta gent que anava i venia que a
ells no els quedava temps ni de menjar. (Mc 6,31)

LA PARRÒQUIA

(nº10)

INFORMA

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

Déu ha escollit allò que hi ha de feble al món, per confondre allò
que és fort. (1 Cor, 1-27 )
Qui mira Déu, d’alguna manera toca la seva feblesa, la seva
pobresa, Déu es dona a conèixer a aquells que ho han silenciat tot.
El grup Taller d'oració va néixer després de fer-ne experiència.
El P.Abilio León fou l'iniciador; varem caminar uns quants anys,
amb el seu guiatge. Després el P. Gerardo (Rector de la Parròquia) ens
va encoratjar a seguir endavant.
Fet i fet, ja farà uns 21 anys que ens trobem els dilluns a les 7 de la
tarda. ( Els primes dilluns de més ho fem a l’ estil de Taizè).

Si, com els deixebles, marxes a descansar a un altre lloc més
tranquil, fes com ells i emporta’t Jesús amb tu, i si et quedes a
casa, recorda que

LA CASA DE DÉU MAI TANCA
PER VACANCES
HORARI DE MISSES - ESTIU
feiners: 8'30 i 20'00*
festius: 9'00, 10'30*, 12'00, i 20'00*
( *=català)

Per entrar al silenci, deixem que la Paraula de Déu ens parli, ens
condueixi... Silenciem el nostre cos, la nostra ment, fem un breu
relaxament.
Jesús ens diu: Entra dintre teu, trobaràs l’aigua que dóna vida, que
sempre raja. Com va dir-li a la samaritana.
Un espai de silenci llarg ens endinsa a
estar en una Presencia amorosa, a estar
atents, a observar la respiració.
Fer silenci es quedar-se sense res. Així
de senzill... La vida es va transformant ...
Acabem la nostra pregària amb
cants, mantras catòlics, i supliques.

LLOAT SIGUI DÉU!

Hemos empezado el mes de julio y, como cada año, lo hemos
hecho con la festividad de Santa Isabel d'Aragó.
Tal como os anunciamos, la misa del viernes estuvo dedicada
a la “gent gran”; el sábado, a las 20 h tuvo lugar una Celebración
solemne de la Eucaristía, presidida por Mons. Pere Tena y
concelebrada por los PP Mínimos
En este acto el Sr.Obispo administró el Sacramento de la
Confirmación a un grupo de jóvenes de la Parroquia.
Os dejamos un resumen de fotos para que podáis recordar los momentos vividos.
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La Parròquia de Santa Isabel
d’Aragó i Sant Joaquim os
felicita por el gran paso que
habéis dado en vuestra vida
cristiana.

