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“Porque los diáconos que realizan bien
su trabajo se ganan un lugar de honor,
y con mayor confianza podrán hablar
de su fe en Cristo Jesús.”
(1 Timoteo 3,13)

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)

¡¡¡ GRACIAS POR TU ENTREGA !!!
¡¡¡ MUCHAS FELICIDADES !!!

HORARIO DE VERANO
(del 2 de julio al 10 de septiembre)

HORARIO DE MISAS (* =Català )
Festivos: 9'00, 10'30*, 12'00 y 20'00*
Laborables: 20'00 (bilingüe)
ROSARIO
Cada día a les 19'30 horas
DESPACHO PARROQUIAL
Martes de 18'00 a 20'00 h.
PARA TRAER ROPA
JULIO:
Martes y jueves de 18 a 20 h.
AGOSTO: Martes de 18 a 20 h
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

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

Tal com us varem informar, i dins de les
activitats relacionades amb la Missió Metròpolis a la
nostra parròquia, el dia 13 de maig, es va realitzar,
organitzat per l’Arxiprestat del Guinardó, la
Lectura de l’Evangeli de Sant Marc

També 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.
Però com sempre diem, no els preparem només per un dia, els
preparem pel llarg camí que tot just comencen; per això des d’aquí els
volem felicitar i els convidem a seguir amb nosaltres formant part del grup
de postcomunió.

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

I com altres anys en apropar-se juliol, la Parròquia es va vestir de
gala per celebrar la festivitat de Santa Isabel d’Aragó.
Us deixem un recull d’imatges per recordar aquests
moments de convivència, i aprofitem per desitjar-vos bon
estiu !!!

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

