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
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
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Celebració de la festivitat de SANT FRANCESC DE PÀOLA
Missa solemne presidida pel Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach i
concelebrada pels religiosos de la Comunitat dels Mínims

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

“Que t'acompanyi sempre la gràcia de Jesucrist
beneït, que és el més preciós de tots els béns”

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).

Trobareu més imatges a www.santaisabelysanjoaquin.org

MES DE MAYO … MES DE MARÍA
Bienvenido Mayo, y con alegría,
por eso roguemos a Santa María
que pida a su Hijo, aún todavía,
que de pecado y locura nos guarde.
Bienvenido Mayo.
Bienvenido seas, y con alegría.
(Alfonso X El Sabio)

CALENDARI D’ACTIVITATS : Maig-Juny

Primeres Comunions:
Amb l’arribada del mes de maig comença la celebració de la primera
Comunió dels infants que s’han preparat durant dos anys per a aquest
moment tan important.
Serà els diumenges 22 i 29 de maig a la Missa de 12h.
Mes de Maria
Us recordem que el mes de maig és dedicat a la Verge Maria i que
tots els dies un cop acabat el Rosari, es celebrarà el mes de Maria.
Diumenge 29 de maig Festivitat de Corpus Christi

VI CENTENARIO NACIMIENTO SAN FRANCISCO DE PAULA
El Padre Abilio León (OM) ha escrito un simpático libro titulado "UN
CREYENTE SUMERGIDO SIEMPRE EN DIOS (VIDA DE SAN FRANCISCO DE
PAULA)".
Es un libro relativamente breve, escrito en primera persona (el propio
Santo contando su vida), con capítulos muy cortos que facilitan la lectura, con
ilustraciones de Francisco Cebrián.
Se trata de una presentación del Santo y de su Orden que se lee con
gusto.
Yo he aprendido cosas que hasta ahora no sabía, como, por ejemplo,
qué llevaban los padres y el Santo en sus zurrones cuando fueron de
peregrinación a Asís...

Si estáis interesados
en adquirir este libro,
podéis informaros en el
despacho parroquial.
(lunes, martes y miércoles
de 18’00 a 20’00 h)

Fragmentos e imagen extraídos de http://mosminimorum.blogspot.com.es/

Dissabte 2 de Juliol Missa en honor de Santa Isabel, concelebrada pels
religiosos de la Comunitat dels Mínims. Predicarà el P.Josep Mª Prunés

MOLTES FELICITATS !!!! JA FEU LA 1ª COMUNIÓ !!!
Aitana, Xavier, Tamara, Alex, Laia, Sofia, Aroa, Victoria, Andreu, Alex Z.,
Jana, Emily, Alexander, Berta, Adrián, Míriam, Valentina, Clara, Maria
Us volem recordar que podeu seguir fent catequesi, però com que ja som
grans, la fem una mica diferent … amb jocs, representacions, cançons, power
points, murals; també aprenem a tocar la guitarra, col·laborem amb les
recollides d’aliments i els diumenges ens heu vist ajudant a Missa.
Us agrada ?
VENIU A PROVAR-HO, US
ESPEREM !!! som

EL GRUP DE “POSCU”

