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“Amb el Regne del cel passa com amb un tresor amagat en
un camp: l’home que el troba, ple de joia, se’n va a vendre
tot el que té i compra aquell camp.”
Mt 13,44

Jacob, Jaume, Santiago

E

l nom de Jaume prové de l’hebreu Jacob,
i aquest és el nom que apareix en els
relats evangèlics. Jacob és un nom d’origen
incert, que segurament és una abreviació de
Jacobel, “Déu protegeix”. De Jacob ve
l’adjectiu “jacobeu”, o “xacobeo” en gallec.
En català, Jacob va transformar-se en Jacme, i després en Jaume;
en altres llengües s’assembla més a l’original, com l’alemany
Jakob o el francès Jacques.
Però la transformació més curiosa és en castellà i gallec. Hi ha la
forma Jaime i Xaime, però la més comuna és Santiago, que ve de
“Sant Yago”, on “Yago” és una clara derivació de Jacob o Yacob.
JOSEP LLIGADAS “Sant Jaume, prop de Jesús”
CPL, Barcelona, 2000

sabies que...

Finalment hi haurà Colònies! L’Esplai Xerinola,
juntament amb altres esplais que es trobaven en
una situació semblant de manca d’inscripcions,
organitzen unes colònies amb l’ajut del Moviment
de Centres d’Esplai Cristians. Serà a la Ruca, prop
de Moià, del 30 de juliol al 7 d’agost.
Divendres passat va ser el darrer de “Casa nostra
és casa vostra”, el grup de voluntaris que tenen
oberta l’església els matins. A partir del setembre es
tornarà a obrir.
Avui, de 10:00 a 21:00, a la Plaça de Santa Madrona
hi tindrà lloc el “Mercadillo” Solidari per recaptar
diners per a projectes socials per a Gent Gran del
Poble-sec.
De l’1 d’agost al 2 de setembre s’aplicarà l’horari
d’estiu coordinat per les 4 parròquies del Poblesec: a Lurdes hi haurà misses el diumenge (11h i
13h), el dimarts (19h) i el divendres (19h).
Consulteu la cartellera per saber l’horari a les altres
parròquies.

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@esplaixerinola.org
www.flickr.com/photos/lurdespoblesec/sets
www.esplaixerinola.org
www.arqbcn.org (Arquebisbat de Barcelona)

Sta Brígida

11:00 Inflables (Plaça de Santa Madrona)
18:00 Contacontes pel la interculturalitat i
la convivència (Pl. Santa Madrona)
21:00 Ball de Festa Major (Pl. Sta Madrona)
24 dg Diumege XVII
10:00 “Mercadillo” Solidari (Plaça de Santa
Madrona) >fins les 21:00
11:00 Trobada de Puntaires
(Plaça de Santa Madrona)
13:00 Vermut popular (Pl. Santa Madrona)
20:00 Havaneres i Cremat (Pl. Sta Madrona)
setmana 30
25 dl
St Jaume-Santiago apòstol

09:00 Esplai Xerinola/Casal d’Estiu
(Sant Salvador d’Horta)
>de dl. a dv., de 09:00 a 14:00
>fins el 29 de juliol
10:00 Col·legi de Consultors (Bisbat)
26 dt St Joaquim i Sta Anna
27 dc St Cugat
28 dj
29 dv Sta Marta
30 ds St Pere Crisòleg
09:00 Colònies d’Estiu [Esplai Xerinola]
(La Ruca, comarca del Bages)
>fins el 7 d’agost
31 dg Diumenge XVIII
St Ignasi de Loiola

agost 2011
setmana 31

1 dl

St Feliu; St Alfons Maria de Liguori

>horari d’estiu (fins al 2 de setembre)

2 dt
3 dc
4 dj
5 dv
6 ds
7 dg

Mare de Déu dels Àngels
Mare de Déu de Copacabana patrona de Bolívia
St Eusebi de Vercel·li

St Joan Maria Vianney
Dedicació Basílica Santa Maria a Roma
Transfiguració del Senyor
St Salvador
Diumenge XIX
St Sixt II i companys; St Gaietà

Colònies d’Estiu [Esplai Xerinola]
(La Ruca, comarca del Bages)
>des del 30 de juliol
setmana 32

8 dl
9 dt
10 dc
11 dj

St Domènec de Guzman
Sta Teresa Beneta de la Creu
Dia Internacional de les Poblacions indígenes
St Llorenç
Sta Clara

cada setmana
de dilluns a 17:30-19:45 Església oberta
divendres 18:00
Rosari
19:00
Eucaristia
dissabte
17:30-20:00 Església oberta
18:00
Rosari
19:00
Eucaristia (bilingüe)
diumenge 10:00-14:00 Església oberta
11:00
Eucaristia (català)
13:00
Eucaristia (castellà)

