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

LA PARRÒQUIA

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

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 ó divendres de 18'00 a 19'00 h.i diumenge
Confirmació: divendres de 18’00 a 19’00 h i diumenge, per a adolescents i joves
AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciaris)
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).

Los componentes del Consejo Parroquial os queremos
desear un buen verano a todos.
Esperamos reencontrarnos, si Dios quiere, el próximo
septiembre con ánimos y fuerza para comenzar un nuevo curso.
Un nuevo curso que, como en años anteriores, empezaremos
con los EJERCICIOS ESPIRITUALES que se realizarán en la
parroquia del 5 al 9 de septiembre. Estáis todos invitados a
participar.
¡¡¡ FELIZ VERANO !!!

HORARIO DE MISAS
festivos: 9'00, 10'30*, 12'00 , i 20'00 h*
laborables: 20'00 h (b)
(* =Català / b =Bilingüe)

ROSARIO
Cada día a las 19'30 horas

HORARIO DE CONFESIONES
media hora antes de cada misa.

SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN
Procurad avisar con tiempo a la parroquia.
En caso de urgencia, avisad a
SALUS Tel. 93-418.48.38

DESPACHO PARROQUIAL
Martes de 18'00 a 20'00 h . Tlf. 93 436 41 35
Para traer ropa
JULIO: Martes y jueves de 18 a 20 h.
AGOSTO: Martes de 18 a 20 h.

FESTIVITAT DE SANTA ISABEL D’ARAGÓ
DIA DE LA GENT GRAN
1 juliol a les 11,30 hores a la Capella

FESTA DE SANTA ISABEL
2 juliol a les 20,00 hores a l’Església

Missa en sufragi dels fidels difunts durant aquest
any.
S'administrarà el Sagrament de la Unció dels malalts
a qui ho sol·liciti.

Missa en honor de Santa Isabel, concelebrada pels
religiosos de la Comunitat dels Mínims.
Predicarà el P. Josep Mª Prunés de la nostra
comunitat
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