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28 de juny de 2009

“Jesucrist, essent ric, es va fer pobre per vosaltres,
perquè us enriquíssiu amb la seva pobresa.”

1Co 8,9

estiu... final de curs!

L

’estiu és un temps de plenitud. El sol ho
vivifica tot. Els camps, els arbres i les plantes
ens ofereixen els seus fruits. Déu és bo amb
nosaltres! Però, tot i que els fruits són un do seu, ha
calgut la col·laboració humana per obtenir-los.
Només recullen aquells que, tot confiant, han sabut
esforçar-se i arriscar-se -les gelades o la sequera ho
poden malmetre!- a sembrar i plantar.
“Gràcies, Senyor, per l’estiu, època de collita, que
ens demostra que aquell que s’esforça amb fe i
constància obté bons fruits. Recorda’ns, però, que
nosaltres només som administradors i que els dons
rebuts també han de beneficiar els altres. Fes que no
ens enfonsem pels fracassos que hàgim pogut tenir.
Que sapiguem considerar-los únicament com allò
que són: oportunitats de creixement. Dóna’ns
impuls per seguir lluitant per tal que els dons que
ens has donat no restin estèrils.”
Lluís Armengol i Bernils, jesuïta

recorda
Festa de final de curs

St Ireneu

10:30 Trobada fi de Curs ACO Baix
Llobregat (St Ildefons, Cornellà)
12:00 Baptisme
12:00 R. Litúrgia/Preparació
Missa fi de curs
18:00 Ordenació diaconal Eduard de Ribot
(Seminari de Girona)
setmana 27
29 dl St Pere i St Pau apòstols
09:30 R. Espai d’Acolliment i Informació
(El Carme)
21:00 Reunió Grup ACO Poble-sec
30 dt Sts protomàrtirs de Roma
St Marçal

juliol 2009
1 dc
11:00 Presentació del Catecisme “Jesús és
el Senyor” (Seminari Conciliar)
VIII Jornades Interdiocesanes de
Catequesi >fins el dia 3
21:00 Grup d’Opinió (Sortidor)
2 dj
3 dv St Tomàs apòstol
20:00 Consell Pastoral
4 ds Dedicació Catedral de Tarragona
Sta Isabel de Portugal
Dia Internacional de les Cooperatives

09:00 Esplai Xerinola/Colònies (Mieres)
>fins el dia 12
11:00 Missa (Residència pare Batllori)
12:30 Professió religiosa Javier Palomares
(Sant Pere Nolasc)
21:00 Grito de Reyes y Reinas [Latin Kings]
5 dg Diumenge XIV
St Miquel dels Sants, St Antoni Maria Zaccaria

12:00 Eucaristia de final de curs
>no hi ha missa a les 11 ni a la 1
14:00 Dinar de Germanor (Anna Ravell)

diumenge, 5 de juliol de 2009
12:00 Eucaristia (a la parròquia de Lurdes)
No hi haurà missa a les 11 ni a la 1.
14:00 Dinar (al col·legi Anna Ravell)
Cadascú porta alguna cosa per
compartir; les begudes i el cafè els posa
la parròquia.

sabies que...

A l’Eucaristia del dissabte 27 de juny rebran per
primera vegada el sagrament de l’Eucaristia:
Andrea Zenaida Rojas León
Carlos Daniel Soriano Luciano
Diego Silvestre Meyser Pedraza
José Manuel García Rodríguez
Marcos Antonio Cajas Idrovo
En José Manuel García Rodríguez i la Beatriz
Maite Morillo Guevara també rebran el
sagrament del Baptisme.

St Ciril d’Alexandria

17:00 Baptisme
19:00 Eucaristia
amb Baptisme i 1a Comunió
21:30 Concert solidari (Sta Madrona)
[Orquestra de Guitarres de Barcelona]
>a favor de Poble-sec per a Tothom
28 dg Diumenge XIII

cada setmana
dilluns-divendres 19:00 Eucaristia
dissabte
19:00 Eucaristia >bilingüe
diumenge
11:00 Eucaristia
13:00 Eucaristia >castellà
cada dia
17:30 S’obre l’església
18:00 Rosari >el dv Vespres

adreces:

connecta

despatx:

Mare de Déu del Remei, 38 (locals i correu)
Font Honrada, 33 (església)
08004 Barcelona
dimecres/miércoles 17:00-18:45

telèfons:

(+34) 934238655

e-mails:

lurdespoblesec@gmail.com

(+34) 609892838 (Esplai Xerinola)

webs:

esplai_xerinola@yahoo.es
www.arqbcn.org
(>organització territorial >parròquies)
www.fotolurdes.co.cc
www.esplaixerinola.co.cc

