CONEIXES LA TEVA PARRÒQUIA?
HORARI DE MISSES (* =Català / b =Bilingüe)
festius:
9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*
feiners:
11'30*, i 20'00
ROSARIO
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
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 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).
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VISITA PASTORAL
Tal com dèiem en el passat butlletí , una de les finalitats de
la visita pastoral és que el Bisbe mantingui contacte personal amb
els clergues i laics d'una parròquia.
El dia 8, primer a la Missa de 12 h. i després als patis, vàrem
poder gaudir d’aquest contacte amb el nostre Bisbe, el Cardenal
Lluís Martínez Sistach.
No va escatimar paraules d’ànim i d’estimació per a tots els
qui ens vàrem acostar a parlar amb ell.
El seu somriure va aconseguir fer-nos tan propers a ell que
fins i tot alguns nens el van saludar amb la mà des de l’altre banda
del presbiteri en el moment de la benedicció.
Sr.Cardenal, sou un bon pastor i el vostre ramat de Santa
Isabel d’Aragó i Sant Joaquim us està molt agraït per la visita i
per tota la labor que feu. Torneu aviat, us esperem !!!!

“A quien ama a Dios, todo le es posible”
San Francisco de Paula
(Fundador de la Orden Mínima
y modelo de vida cuaresmal)
Descansó en la Paz del Señor
el 2 de abril de 1507 - Viernes Santo

CUARESMA ¡ AYUNA Y LLÉNATE !
Ayuna de juzgar a otros, llénate del Cristo que vive en ellos.
Ayuna de palabras hirientes, llénate de frases que purifican.
Ayuna de descontento, llénate de gratitud.
Ayuna de enojos, llénate de paciencia.
Ayuna de pesimismo, llénate de optimismo.
Ayuna de preocupaciones, llénate de confianza en Dios
Ayuna de quejarte, llénate de apreciar a lo que te rodea.
Ayuna de presiones que no cesan, llénate de oraciones.
Ayuna de amargura, llénate de perdón.
Ayuna de importancia de ti mismo, llénate de comprensión a los demás.
Ayuna de ansiedad personal, llénate de la paz de Dios.
Ayuna de desaliento, llénate de esperanza eterna en Jesús.
Ayuna de pensamientos de debilidad, llénate de las promesas del Señor.
Ayuna de todo lo que te separe de Jesús, ¡llénate de Amor!
¡ ESTE ES EL AYUNO QUE QUIERE EL SEÑOR !

CALENDARI D’ACTIVITATS : Març - Abril

Dimecres de Quaresma
Dimecres de Cendra va començar la Quaresma. Us recordem que els
divendres cal abstenir-se de menjar carn i embotits. Aprofitem per
recordar-vos que tots els dimecres es fa el Via Crucis a les 19 hores a
l’església. Us esperem!!.
Dissabte 21 de març, :
Peregrinació a Montserrat juntament amb les altres dues parròquies de
l’Arxiprestat
Diumenge 22 de març,
Es farà la col·lecta del Dia del Seminari.
Dimarts 19 de març,
Solemnitat de Sant Josep. Les misses seran com els dies feiners.
Divendres 27 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 29 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.
HORARIS DE SETMANA SANTA
Els trobareu al taulell de l’entrada de l’església tant en català com en
castellà.

"La cruz de Cristo se ha convertido en una
fuente de la que brotan ríos de agua viva"
San Juan Pablo II
Descansó en la Paz del Señor
el 2 de abril de 2005 - Sábado Santo

Diumenge 26 d’abril :
Celebració de la festivitat de Sant Francesc de Pàola.
A les 12 hores Missa solemne i com en anys anteriors, en acabar, hi haurà
un àgape.

