CONEIXES LA TEVA PARRÒQUIA?
HORARI DE MISSES (* =Català / b =Bilingüe)
festius:
9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*
feiners:
8'30*, i 20'00
ROSARI
Cada dia a les 19'30 hores
HORA SANTA
Tercer dimecres de mes a les 19'00 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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Els components del Consell Parroquial 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.
Tambe aprofitem per recordar-vos 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)

Obriu la porta del cel a la parròquia que us crida:
Oh reina, santa Isabel, estel de la nostra vida.

2/juliol -Dia dedicat a la gent gran
La Missa de 11,30 h, va estar
oferta als difunts de la nostra
parròquia traspassats durant l’últim
any.
En aquesta Missa, també es va
administrar el Sagrament de Unció
de Malalts a qui ho va demanar.
Desprès en homenatge a la
“Gent Gran” hi va haver un àgape
en els locals del convent
Com ja es habitual a la nostra
parròquia, es va obsequiar a les
senyores amb una rosa en record
dels pans que Santa Isabel anava a
repartir entre els necessitats i que el
Senyor va convertir en roses per
evitar l’ira de l’espòs de la Santa.

3/juliol- Celebració de l’Eucaristia, en honor de Santa Isabel d’Aragó
La Missa Solemne, a les 8 del vespre, va ser presidida per
Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, i concelebrada
pels religiosos de la Comunitat.

Seguidament i com en anys anteriors, es va fer un àgape als patis
parroquials a on tots varem poder conversar i gaudir de la senzillesa i
simpatia de Mons. Sebastià.

Que us sigui sempre fidel nostra parròquia agraïda:
Oh reina, santa Isabel, estel de la nostra vida.

