Maig/Juny 10

CONEIXES LA TEVA PARRÒQUIA?
HORARI DE MISSES (* =Català / b =Bilingüe)
festius:
9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*
feiners:
11'30*, i 20'00
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.
VIDA CREIXENT
Reunió: el segon dimarts de cada mes, les 17'00 h.
NEOCATECUMENALS
Eucaristies els dissabtes a les 21'00 h.
ORACIÓ DE TAIZÉ:
Primer dilluns de cada mes a les 19'00 hores.
TALLER D'ORACIÓ
Es reuneix els dilluns de 19'00 a 20'00 h
ASSISTENT SOCIAL I ROBER
Els dijous de 18'00 a 20'00 hores .
PASTORAL DE LA SALUT
Un grup de la parròquia visita els malalts i les residències d'ancians i els porta la
comunió periòdicament.
ESPLAI CANIGÓ
Funciona durant el curs, els dissabtes i diumenges de 17'00 a 19'00 h per nens/es i
adolescents de 7 a 14 anys
DESPATX PARROQUIAL
Dilluns, dimarts i dimecres de 18'00 a 20'00 h (excepte vigílies).
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
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La Tercera Orden Mínima, TOM
(Los Terciarios Mínimos)
Con las Ordenes Mendicantes - Dominicos,
Franciscanos...- surgieron en la Iglesia las Ordenes
Terceras.
No pocos fieles laicos deseaban practicar una
vida cristiana espiritualmente intensa.
San Francisco de Paula, en su tiempo,
acogió también la petición de hombres y mujeres
que se inspiraban en el estilo de vida evangélica por
él originado para realizar su vida cristiana. Nació
así la asociación de fieles laicos que imitaban la
espiritualidad del Santo de Paula, adaptada a su
estado de vida.
La propuesta de una “santidad laical”
conquistó a muchas personas en el momento de los
grandes movimientos religiosos.
La llamada a la santidad es universal. Todo cristiano está llamado
a la perfección de la caridad. Es la “medida alta de la vida cristiana”. Por
ello, también hoy el Espíritu Santo llama a esforzarse por alcanzar la
perfección cristiana viviendo el Evangelio según el propio estado de vida
al estilo sencillo, humilde y penitente del Santo Fundador de los
Mínimos.
El grupo de Terciarios (Amigos de San Francisco de Paula) de
esta parroquia nos reunimos el cuarto martes de cada mes a las 18,00 h..
Si el estilo de vida de San Francisco de Paula te atrae ...

Ven a conocernos ¡¡¡te esperamos!!!

El 2 de abril de 1507, día del tránsito de San Francisco de Paula,
cayó en Viernes Santo. Lo mismo que este año 2010, también otros años
sucede lo mismo, por cuyo motivo la fiesta del Santo de Paula se viene
celebrando después de Pascua.
Este año la hemos celebrado el 24 de abril, precedida del Triduo de
preparación y del Trecenario - 13 viernes - , devoción instituida por San
Francisco de Paula y que, actualiza, nos ayuda a conocer las virtudes
características del Santo y que todo cristiano está invitado a imitar por ser
aplicación del Evangelio.
Conocer a San Francisco de Paula es conocer más y mejor a
Jesucristo a quien tiene que llevarnos toda devoción a los santos.

“Quan la ciutat de Barcelona
d'un trist flagell vareu salvar
el seu Consell mercés us dona
i Co-patró us va nominar.
De tota pesta defenseu-nos
i beneïu la gran ciutat!”

San Francisco de Paula
Grabado del año 1780
autor: Francisco de Goya

CALENDARI D’ ACTIVITATS : Maig- Juny

ESTAMPA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI

- 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 16, 23 i
30 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.

SANT FRANCESC DE PÀOLA
VIDA
Va néixer l'any 1416 a Pàola, una població de Calàbria al sud
d’Itàlia.
Quan era adolescent, va passar una temporada amb els frares
franciscans de Sant Marc Argentano, així va complir la promesa que
havien fet els seus pares.
Al cap d'un any, de tornada a casa, peregrina amb els seus pares a
Roma, Assis i a altres santuaris.
L’experiència viscuda en aquest temps, l'impulsa a ser ermità i a
orientar la seva vida a la recerca de Déu; es va convertir en un home
solitari que volia estar només amb Déu, però no per això va ser indiferent
a la sort de les altres persones.
Decideix no entrar a Pàola i es queda fora del poble a viure en una
cova. Vol fer pregària contínua, austeritat, treball dur i forta penitència
En aquell moment és un jove de només quinze anys, i l’elecció de
la vida d’ermità és arriscada, però ell des d’aquesta soledat serà un do per
els seus contemporanis i per l’Església. Encarna l'Evangeli a la seva vida i
es preocupa per la gent del seu temps.
Més tard, quan Francesc té 67 anys, s'embarca cap a França perquè
el Rei Lluís XI ,que està malalt, el va cridar.
No el guareix de la malaltia física però si que el converteix. Un
cop mort el Rei, els seus successors no el deixen marxar; el volen al seu
costat per rebre els seus consells.
Ja no va tornar mai més a Itàlia. Va morir el 2 d'abril, Divendres
Sant, de l'any 1507 a Tours (França)

FUNDADOR
Ell, que va començar la seva vida com a ermità i home solitari, va
acabar fundant l'Orde dels Mínims.
Atrets per la vida de Francesc, se li aproparen altres homes que
volien fer, com ell, experiència de Déu en soledat, i així neix la Comunitat
del Mínims a Europa, que després es va estendre per arreu del món.
La comunitat mínima està formada per: els FRARES MÍNIMS,
MONGES MÍNIMES i TERCIARIS

Sant Francesc de Pàola va donar a la seva Comunitat i a tothom qui
el vulgui seguir:
Una regla
POBRESA, CASTEDAT I OBEDIÈNCIA
Un vot especial

VIDA QUARESMAL

Un lema

CHARITAS (caritat)

Una virtut

HUMILITAT

La seva benedicció
QUE T'ACOMPANYI SEMPRE
LA GRÀCIA DE JESUCRIST BENEÏT,
QUE ÉS EL MÉS PRECIÓS DE TOTS ELS BÉNS"

MIRACLES
Va fer tants miracles que no tenim espai material per anomenar-los
tots; tornà la vista als cecs, els sords hi sentien, els muts parlaven, el
coixos caminaven, els leprosos quedaven nets, ...
Aquí recordarem alguns dels més coneguts.
El pas a Sicília per l'estret de Messina
Francesc amb altres frares volien pujar a un vaixell però ningú no
els volia portar perquè no tenien diners. Sant Francesc no s’arronsa davant
del problema, i amb el seu bàcul (bastó) i el mantell forma una barca amb
una vela i poden passar tots els frares junts l'estret.
L'ase i les ferradures
Francesc tenia un ase i el va portar al ferrer perquè li posés
ferradures. A l'hora de pagar no tenia diners i el ferrer vol cobrar la seva
feina. En veure això el Sant va dir a l'ase "torna les ferradures al ferrer";
l'ase, movent les potes ,es va desfer de les ferradures.
El be Martinello
Francesc tenia un be que sempre el seguia. Un dia, uns obrers que
construïen el convent, es van menjar el be. Per evitar ser descoberts, van
tirar la pell i els ossos al forn. El Sant buscava el be i en no trobar-lo el va
cridar pel seu nom "Martinello surt fora", i a la veu del Sant, va sortir el be
del forn .
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