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HORARI DE MISSES   horari d’hivern a partir del dia 10 de setembre     
(* =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 19'00 hores  
 
 

AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciaris)  
Reunió mensual. Quart dimarts de cada mes a les 18'00 h.  

 
 

CATEQUESI   inscripcions del 17 de setembre al 8 d’octubre 
Pre i postcomunió: dimecres, divendres de 18'00 a 19'00 h. 
Confirmació: divendres. Per a adolescents i joves   
Grup de  joves:  es reuneixen els divendres. 
 
 

VIDA CREIXENT a partir del dia 18 de setembre     
Reunió: el segon dimarts de cada mes, les 17'00 h. 

 
 

NEOCATECUMENALS a partir del dia 22 de setembre     
Eucaristies els dissabtes  a les 21'00 h. 

 
 

ORACIÓ DE TAIZÉ: a partir del dia 1 d’octubre     
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 a partir del dia 13 de setembre     
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.  

 
 

DESPATX PARROQUIAL a partir del dia 1 de setembre     
Dilluns, dimarts i dimecres de 18'00 a 20'00 h (excepte vigílies).  
 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
 

El tiempo de vacaciones ya ha terminado y, como en años 
anteriores, hemos reemprendido la vida cotidiana preparándonos con 
los Ejercicios Espirituales que se impartieron en nuestra parroquia  los 
días 3 a 7 de septiembre. 

 

Quizá te hayas planteado alguna vez la posibilidad de asistir a 
los Ejercicios Espirituales o a los Retiros de Adviento y de Cuaresma, 
y no lo has hecho porque has pensado que serán tristes, aburridos, con 
muchos rezos o largos sermones. 

 

Nos gustaría invitarte a que participes, y compruebes que se 
trata de pasar unas horas a solas contigo mismo y con Dios; trabajar 
para vencerte a ti mismo; poner orden y paz en tu vida; encontrarte a 
ti mismo en el silencio, ... y la paz y el silencio te acercan a Dios.  

 

Acabamos con algunas notas tomadas en los ejercicios y 
esperamos que te animes a participar en los próximos. 

 
 
 

Los apóstoles dejaron sus redes para seguir a Jesús. ¿Qué redes 
sueltas tú para seguir ligero a Jesús? 

-:-:-:-:-:-:-:- 

Lo mío es pensar en Dios. 
Pensar en mí, es cosa de Dios 

-:-:-:-:-:-:-:- 

La vida es un regalo para regalar. 
-:-:-:-:-:-:-:- 

Si yo voy a Él caminando, 
Él viene a mí corriendo 

-:-:-:-:-:-:-:- 

San Agustín dice: 
si entiendo a Dios,  ya no es Dios 

-:-:-:-:-:-:-:- 

¿Has pensado alguna vez que eres hijo de la Luz, y que lo serás 
siempre, sean cuales sean las oscuridades que hayas atravesado, que 
estés atravesando o que tengas que atravesar? 
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RINCÓN DE OPINIÓN 
 

 Hacer el Camino de Santiago es como la vida. 
  

Te encuentras paisajes relajantes, caminos planos, buena armonía 
entre peregrinos; nos gustaría que todo el camino fuese así. 
  

Pero también hay senderos llenos de 
barro, subidas inacabables, momentos en 
que desfalleces, en que crees que no podrás 
dar un paso más, y piensas que no vas a ser 
capaz de llegar hasta el final del camino.  
  

Este es el momento en que, igual que 
en la vida, el Señor te hace sacar fuerza de 
donde pensabas que ya no había, y, con esta 
seguridad, re-emprendes el camino con la 
ilusión renovada de llegar al final.  

 

Ángel L.Salvador - peregrino 
  

 

FENT  HISTÒRIA (cap. I) 
 

 Barcelona, en 1854, havia trencat les seves muralles i creixia a gran 
ritme cap a les muntanyes, engolint els pobles dels voltants. 
 

 A finals del segle XIX, Salvador Riera i la seva esposa Cecília Estapé  
van comprar el Mas Guinardó, la masia de Can Sors i el Mas Viladomat, i les 
terres que els envoltaven. Al cap de pocs mesos  en va promoure ja la  seva 
urbanització amb la idea d’aixecar una ciutat-jardí i impulsar una nova 
barriada.  
 

 I mentre el barri anava creixent, en el any 1901, el P. Francisco José Mª 
Roldós i Mora, religiós Mínim, va demanar permís al Bisbat per a poder 
fundar un convent a Barcelona.  
 

 Un cop concedit el permís, adquireix uns terrenys en el barri del 
Guinardó, i empren la construcció de l’actual convent de l’Orde dels Mínims 
a Barcelona. En aquests terrenys edifica unes petites habitacions i una 
senzilla cripta, que va ser oberta al públic el 17 de agosto de 1902. L’església 
fou dedicada a Sant Joaquim per ser el patró de la extensa barriada del 
Guinardó. 
  

 Les obres de construcció del convent seguiren fins que en el mes 
d’agost de 1907, es va col· locar la primera campana apadrinada per la família 
Riera-Estapé. 
 

 El 18 de març de 1908, fou inaugurat el convent, però el següent any 
guardava els fets terribles de la Setmana Tràgica. El 27 de juliol de 1909, 
mitja hora abans de l’arribada dels revolucionaris, els frares foren avisats i 
van poder fugir, però l’església  fou saquejada i parcialment derruïda. 
 

 Una carta datada a principis d’agost de 1909 i dirigida a les Monges 
mínimes de Sevilla, diu així : “... todo se nos ha quemado excepto los cálices 
y las ropas menores que llevamos encima al escapar...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentació i fotografies extrets de les pàgines de Est udios Mínimos i Memòr ia del Ba rris, i del llibre Los Mínimos en Andalucia 

 

 

CALENDARI  D’ACTIVITATS  : Setembre - Octubre 
 

 
17 de setembre: inici del període d’inscripció de catequesis per infants i 
joves (iniciació a la vida cristiana, postcomunió i confirmació) 
 

21 d’octubre:  Jornada Mundial de les Missions “DOMUND” 
 

28 d’octubre: 2ª Trobada “NO SOMOS SOMBRAS” – acollida i 
presentació dels serveis de la Parròquia a tots els que han deixat el seu país i 
ara conviuen entre nosaltres 
 

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 voleu que en aquests fulletons es parli d'algun tema que considereu 
interessant, o bé teniu algun text o comentari que us agradaria publicar, 
poseu el vostre suggeriment a la bústia del despatx parroquial, amb l’avís 
"per La Parròquia Informa"  

LA TEVA OPINIÓ ÉS MOLT IMPORTANT !!! 
PARTICIPA , L’ESGLÉSIA SOM TOTS !!! 


