
  

  LL AA    PPAARRRRÒÒQQUUII AA                            II nnffoorrmmaa    (nº27) mar/abr. 2013
      

CCOONNEEII XXEESS  LL AA  TTEEVVAA  PPAARRRRÒÒQQUUII AA??  
 

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 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:  dimecres, divendres de 18'00 a 19'00 h. 
Confirmació: dissabte matí. Per a adolescents i joves   

 Grup de joves:es reuneixen els dissabtes al matí. 

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

VIDA CREIXENT 
 Reunió: el segon dimarts de cada mes a 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.  

 

DESPATX PARROQUIAL 
 Dilluns, dimarts i dimecres de 18'00 a 20'00 h (excepte vigílies).  

 

 

Toda tu dedicación a la Sede Petrina ha sido una gran demostración de 
humildad. 

Lo fue cuando aceptaste el pontificado y  te presentaste 
al mundo como un “sencillo y humilde servidor de la viña 
del Señor” 

Lo fue repartiendo caricias y palabras de ánimo a los 
niños y niñas que te esperaban en el Nen Déu 

Lo fue permaneciendo con los jóvenes en la Adoración 
al Santísimo soportando con ellos lluvia y viento. 

Lo fue muchas veces más y lo ha sido ahora con la gran 
decisión tomada. 
¡¡¡ Tu humildad te ha hecho grande !!! Gracias y hasta siempre Benedicto XVI 

 
 
 
 

BIENVENIDO Y GRACIAS PAPA FRANCISCO 
 

Gracias por empezar tu pontificado con humor 
Sabéis que el deber del cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis 
hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí 
estamos. 
 

Gracias por tu recuerdo a nuestro Papa Emérito  
Y antes de nada quisiera rezar por nuestro obispo emérito Benedicto XVI. 
 

Gracias por tu mensaje de esperanza 
Y ahora empezamos este camino Obispo-Pueblo. El camino de la Iglesia. 
Aquella que preside en la caridad todas las iglesias. Un camino de 
hermandad, de amor, de fe entre nosotros.  
 

Gracias por tu cercanía al pueblo 
Y ahora quisiera dar la bendición pero 
antes os pido un favor. …  La oración 
del pueblo pidiendo la bendición para 
su obispo. … Dirijo esta bendición a 
vosotros y a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Parròquia  de  Santa  Isabel d'Aragó  i  Sant Joaquim  (PP. Mínims) 
c/Oblit  24, Barcelona - tlf  93 436 41 35 - www.santaisabelysanjoaquin.org  



 

CALENDARI  D’ACTIVITATS   : Març - Abril 
 
 

Dissabte 16 de març, :  
Peregrinació a Montserrat juntament amb les altres dues parròquies de 
l’Arxiprestat 
 

Diumenge 17 de març,  
Es farà la col·lecta del Dia del Seminari. 
 

Dilluns 18 de març,  
Com a activitat de Quaresma, l’actor Joan Pera donarà una conferència 
amb el títol de “Testimoni de Fe”. Us esperem a tots a la Parròquia de 
la Mare de Déu de Montserrat a les 20 h. 
 

Dimarts 19 de març,  
Solemnitat de Sant Josep. Les misses seran com els dies feiners. 
 

Divendres 22 de març  
Celebració Comunitària del Sagrament de la Penitència: 
La Pasqua del Senyor ja s’acosta. Cal que ens preparem interiorment 
per a rebre’l tal com es mereix. Ens reunirem a l’església a les 20 hores 
per tal de celebrar comunitàriament aquest sagrament. Per aquest motiu 
es suprimeix la Missa de la tarda. 
 

Dia 24 de març  
Diumenge de Rams :  
Com cada any a les 12 del migdia es farà la benedicció dels rams, 
palmes i palmons al pati. Després entrarem a l’església en processó per 
a continuar la celebració del Diumenge. 
 

Diumenge 21 d’abril :  
Celebració de la festivitat  de Sant Francesc de Pàola. A les 12 hores 
Missa solemne presidida per Mn. Francesc Prieto Rodríguez, Delegat 
episcopal per la Vida Consagrada. Com en anys anteriors, en acabar,  hi 
haurà un àgape. 
 

Dia 27 d’abril  
Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Les misses seran 

com els dies feiners. 
 

HORARIS DE SETMANA SANTA  
Els trobareu al taulell de l’entrada de l’església tant en català com en 
castellà. 

 

 

FENT  HISTÒRIA (cap. III) - 1931 a 1936 
 

Com dèiem anteriorment, el mes d’abril de 1931, amb la proclamació de 
la República, la por va envair la comunitat del Mínims de Barcelona que, fins 
i tot, tenien preparat un pis de lloguer per si es veien obligats a abandonar el 
convent. Com a prevenció, els seminaristes van ser enviats amb les seves 
famílies. 

La sensació de por era justificada , ja que l’11 de maig  va començar la 
crema de convents i, encara que el dels Mínims no fos atacat en aquell 
moment, aquesta por va durar  fins passat l’any 1932. 

Això no obstant, no va impedir que l’activitat dels frares continués, i tot i 
que la vocació religiosa semblava que no interessava el  jovent, cap a l’any 
1934  un grup d’alumnes va  ingressar al Curs Preparatori dels Mínims.  

I així treballant amb els pocs mitjans que 
disposaven van tirar endavant fins que, amb 
l’arribada de l’any 1936, novament van  trobar-se 
amb una altra desagradable sorpresa. El 19 de juliol, 
els cinc sacerdots mínims, es van vestir de seglar i 
van haver de fugir del convent. 

 Un grup de persones forçaren les portes i, 
després d’arreplegar tot el que van poder,van 
incendiar l’església, la sagristia i la biblioteca. 

Va ser un moment de grans pèrdues personals 
per tot el poble i ho va ser també pels Mínims.                            

 
 

“Todos los que vestían su sayal, lo recibían con gozo; a 
ellos les dio una regla y un modo de vivir en pobreza, 
castidad y obediencia, con la observancia de un régimen 
cuaresmal por toda la vida”  
(de la “vida de San Francisco de Paula escrita por un 
anónimo discípulo contemporáneo”) 
 

San Francisco de Paula - Fundador de la Orden Mínima  
y Modelo de amor a la vida cuaresmal 

 

Descansó en la Paz del Señor 
el 2 de abril de 1507 - Viernes Santo 

 

 
 
 

Altar major abans de 1936 


