EJERCICIOS ESPIRITUALES - Pinceladas para pensar
Es imposible resumir en este breve espacio, las reflexiones
recibidas en los Ejercicios Espirituales impartidos en nuestra parroquia
los días 1 a 5 de septiembre. No obstante queremos compartir algunas
frases que esperamos que os animen a participar en los próximos
ejercicios.
Hemos de estar agradecidos a Dios por todo lo que nos da y por lo
que no nos da.
El Padre y el Hijo tienen la misma mirada hacia nosotros.
Dios respira, el Hijo expira. El Hijo respira, Dios expira. Del
Amor que se dan, el Padre al Hijo y el Hijo al Padre, de ahí sale el
Espíritu Santo.
El momento de la muerte es el gran momento; es la unión con el
Padre.
María entró con Dios en la casa de Isabel y el niño Juan percibió
la entrada de Dios desde el seno de Isabel. Cuando vayamos de
visita, que Dios entre con nosotros. Llevemos a Dios con nosotros
Dios es un Dios humilde que se rebaja a ser vino y pan.
Ir el Domingo a Misa es ir a celebrar un banquete de hombres
libres. Debemos ir por el Amor que Dios nos da en la Eucaristía,
no como una obligación.
Rosa Mª Coll

LA PARRÒQUIA

Informa

(nº35) sep/oct 2014

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

El temps de vacances ja ha acabat i tots anem recuperant la
normalitat en la nostra vida quotidiana. Els nens i joves s'han incorporat
a poc a poc a la vida estudiantil i nosaltres, els adults, als nostres
respectius llocs de treball.
Per això, des d'aquest mitjà de comunicació, "La Parròquia
Informa", el CONSELL PARROQUIAL, vol saludar a tots els que
formeu part d'aquesta comunitat parroquial i posar-se a la vostra
disposició.
També nosaltres comencem un nou curs, motiu suficient per donar
gràcies a Déu, perquè compta amb nosaltres per treballar en la seva
"vinya". No hem de deixar passar les oportunitats que el Senyor ens
ofereix per respondre a la seva crida i descobrir què és el que ens
demana i desitja de nosaltres.
"La Parròquia Informa" us ofereix la possibilitat de conèixer les
activitats de la parròquia i participar-hi. També us demanem els vostres
suggeriments per millorar-les.
Tots som Església i ens hem de sentir Església, i el que preocupa a
l'Església ens ha de preocupar a nosaltres. Avui hem de repetir, una
vegada més, les paraules de Jesús:

"La collita és abundant i els treballadors pocs"

Que el Senyor us beneeixi a tots !!!

INI CI D’ACTI VITATS A LA TEVA PARRÒ QUIA
HORARI DE MISSES
horari d’hivern a partir del dia 16 de setembre
festius: 9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*
feiners:11'30*, i 20'00

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

(* =Català / b =Bilingüe)

VIDA CREIXENT
a partir del dia 23 de setembre
Reunió: el segon dimarts de cada mes, les 17'00 h.

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

NEOCATECUMENALS
a partir del dia 17 de setembre
Eucaristies els dissabtes a les 21'00 h.

ORACIÓ DE TAIZÉ:
a partir del dia 7 d’octubre
Primer dilluns de cada mes a les 19'00 hores.

SAGRAMENT DEL BAPTISME
L'últim diumenge de cada mes. És necessari que els pares
passin abans per la parròquia i facin el curset .

TALLER D'ORACIÓ
Es reuneix els dilluns de 19'00 a 20'00 h

SAGRAMENT DEL MATRIMONI
Els nuvis han de presentar-se a la parròquia
uns quatre mesos abans del casament.

ASSISTENT SOCIAL I ROBER
a partir del dia 15 de setembre
Els dijous de 18'00 a 20'00 hores .

SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ
Procureu avisar amb temps a la parròquia.
En cas d'urgència aviseu a SALUS Tel. 93-418.48.38

PASTORAL DE LA SALUT
Un grup de la parròquia visita els malalts i les residències
d'ancians i els porta la comunió periòdicament.

CATEQUESI
inscripcions del 15 de setembre al 9 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 el divendres.

DESPATX PARROQUIAL
a partir del dia 8 de setembre
Dilluns, dimarts i dimecres de 18'00 a 20'00 h (excepte
vigílies). Tlf. 93 436 41 35

