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publicació setmanal de la Parròquia de la Mare de Déu de Lurdes

“Tothom qui ho sentia quedava meravellat del que deien els
pastors. Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava.”
Lc 2,18-19

Pessebre
a la plaça de
Sant Jaume

St Silvestre I
Sta Coloma

19:00 Missa per la Pau (Sta Madrona)
>no hi ha missa a la parròquia

gener 2012
1 dg

Octava de Nadal / Sta Maria
Emmanuel / St Manel
Cap d’Any
Dia Internacional de la Pau

11:00 Missa de Cap d’Any
13:00 Missa de Cap d’Any
17:30 Eucaristia [Comunitat Xinesa] (Lurdes)
setmana 1
2 dl St Basili el Gran, St Gregori Nazianzè
3 dt St Nom de Jesús
4 dc
18:30 Arribada del Patge Reial
(de Tres Xemeneies a Pl Sta Madrona)
5 dj
19:00 Missa de l’Epifania
6 dv Epifania del Senyor / Dia de Reis
11:00 Missa de l’Epifania
13:00 Missa de l’Epifania
17:30 Eucaristia [Comunitat Xinesa] (Lurdes)
7 ds Nadal a les Esglésies Orientals
St Ramon de Penyafort

8 dg

Baptisme del Senyor

setmana 2

9 dl

E

l pessebre d’enguany a la plaça de Sant Jaume és un
homenatge al romànic català. Recrea espais i elements
arquitectònics de les esglésies i monestirs medievals,
envoltats de vegetació pròpia de la nostra terra: la vinya, el xiprer,
l’olivera, el romaní...
Les figures estan inspirades en les representacions murals del
Nadal pintades a les esglésies del Pirineu: hi podem trobar
l’anunciata, el naixement, els reis, pastors i pescadors i bestiar de
tota mena. La seva bellesa i simplicitat són un goig per a l’esperit i
per als sentits.
Si encara no l’heu vist, teniu temps fins el diumenge dia 8 de gener, cada
dia de 10h a 21h.

sabies que...
Diada Festiva per la Marató: els dies 17 i 18 de
desembre es van celebrar diversos actes per
col·laborar amb la Marató de TV3 que aquest any
recaptava fons per a la Regeneració i
Transplantaments d’Òrgans i Teixits. Es van recollir
3.105€, la quantitat més elevada de les 4 edicions que
hem fet. Gràcies a tots! El número premiat amb un vol
amb helicòpter per a dues persones va ser el 170, i ja
ha sortit.
Campanya de Nadal de Càritas: a la col·lecta que es
va fer el dia 19 de desembre i en els dies posteriors, es
van recollir 810€ que s’han lliurat a Càritas Diocesana.
Moltes gràcies!
Coral Quatre Vents: el proper dimarts dia 3,
contràriament al que s’havia anunciat, sí que hi haurà
assaig.
Nadal solidari del Poble-sec: aquestes darreres
setmanes s’han recollit molts aliments a la parròquia;
tots es destinen al Banc d’Aliments de les parròquies
del Poble-sec que es troba a Santa Madrona i que
ajuda quinzenalment a més de 50 famílies amb el
suport de Càritas Diocesana. També es recullen
joguines noves per a nens i nenes de 0 a 12 anys fins
el 5 de gener; s’han de portar a la Coordinadora
d’Entitats (Elkano, 24-26).

St Eulogi de Còrdova

11:00 R. Capellans Arxiprestat (MD Betlem)
19:30 Reunió preparació Baptisme
10 dt
18:15 Catequesi N2 Poble-sec/
Visita Pessebres (MD Betlem)
19:45 Reunió Catequistes N2 Poble-sec
(Sta Madrona)
21:00 Reunió Grup d’ACO Poble-sec
11 dc
20:00 R. Caminem junts en la diversitat
(Santa Coloma)
12 dj
19:45 Reunió Catequistes N1 Poble-sec
(MD de Lurdes)
13 dv St Hilari

cada setmana
(temps de Nadal)
de dilluns a 17:30-19:45 Església oberta
divendres 18:00
Rosari
19:00
Eucaristia
divendres 16:00
Neteja
dissabte
17:30-20:00 Església oberta
19:00
Eucaristia (bilingüe)
diumenge 10:00-14:00 Església oberta
11:00
Eucaristia (català)
13:00
Eucaristia (castellà)

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)
esplai@esplaixerinola.org

