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Convivint amb
altres religions
Dijous 16 de març:

L’Islam a Catalunya
Jordi López Camps.
Exdirector general d’Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya

Dijous 23 de març:

Israel i Palestina, història d’un conflicte
Xavier Tudela.
Periodista i politòleg

Dijous 30 de març:

Ramon Llull, entre l’acció i la contemplació
Albert Soler Llopart.
Centre de Documentació Ramon Llull (Universitat de Barcelona)

Totes les sessions seran
de les 21:30 hores fins a les 23:00 h,
a la Sala d’actes de la Parròquia
TOTS HI SOU CONVIDATS!

Preparem-nos per a la Quaresma
Decàleg de la serenitat, del papa Joan XXIII
1. Només avui tractaré de viure exclusivament aquest dia, sense voler resoldre el
problema de la meva vida, tot de cop.
2. Només avui posaré tota l’atenció en el meu aspecte cortès pel que fa al meu
capteniment; no criticaré ningú, i no voldré millorar o disciplinar ningú, sinó sols a mi
mateix.
3. Només avui seré feliç en la certesa que he estat creat per a la felicitat, no sols a
l’altre món sinó també en aquest.
4. Només avui m’adaptaré a les circumstàncies, i no voldré que les circumstàncies
s’adaptin a tots els meus desigs.
5. Només avui dedicaré deu minuts del meu temps a una bona lectura; recordant que,
així com l’aliment és necessari per a la vida del cos, així també la bona lectura és
necessària per a la vida de l’ànima.
6. Només avui faré una bona obra, i no ho diré a ningú.
7. Només avui faré una cosa que no m’agradi de fer; i si em sentia ofès en els meus
sentiments, miraré que ningú no se n’adoni.
8. Només avui em faré un programa detallat; potser no el compliré tot; tanmateix el
redactaré. I em guardaré de dues calamitats: la pressa i la indecisió.
9. Només avui creuré fermament -encara que les circumstàncies demostrin el contrarique la Providència de Déu s’ocupa de mi com si al món no hi hagués ningú més.
10. Només avui no tindré por. Sobretot no tindré por de fruir de tot allò que és bonic i
de creure en la bondat
- Puc fer el bé al llarg de dotze hores. M’esparveraria de pensar que havia de
fer-ho tota la meva vida.

UN DECÀLEG DE REFERÈNCIA QUE ENS POT AJUDAR A VIURE
L’abat de Montserrat Cassià Just, a.c.s., quan tenia setanta-cinc anys va impartir una
conferència titulada ¿Pot tornar a néixer una persona gran? Inspirant-se en el Decàleg
de la serenitat de Joan XXIII proposà un decàleg per viure, que no és només un bon
full de ruta per la gent gran, sinó que serveix per a tot ésser humà:
1. No dimitir de viure ni de lluitar.
2. Assumir l'ancianitat com una etapa de maduració vers l'encontre definitiu, mai com
un procés de liquidació o de “suspensió de pagaments”.
3. Continuar oberts a l'evolució de la societat i del món.
4. No esperar que ens ho donin tot fet.
5. Defugir l'amargar-nos com si fos la pesta.
6. La creu es fa present en totes les etapes de la vida humana, per això no ens hem
d'estranyar que també se'ns presenti quan som grans.
7. Viure amb plenitud l'instant present.
8. Viure en comunió i en sintonia amb els altres; amb aquells amb qui convivim i amb
l'altra gent.
9. No deixar-se anar, en la cura del propi cos, en el vestir, en el menjar, sense
exageracions però també sense deixadesa.

10. Mantenir i augmentar, si és possible, l'hàbit de llegir, d'estar al corrent dels temes
que més ens interessen, és a dir, fet tot el que estigui a la nostra mà per mantenir-nos
desvetllats intel·lectualment, espiritualment, i en un clima de bon humor.

Romeria a Montserrat
Aquest any, la 37ª Romeria a Montserrat del nostre arxiprestat del
Poblenou, serà el cap del setmana del divendres 17 al diumenge
19 de març, amb el lema: “La meva casa és Casa d’Oració”. Ja
s’han inscrit un bon nombre de persones tant per a les cel·les, com
per anar-hi a peu o amb autocar. Recordeu que el diumenge 19 de
març, festa de sant Josep, totes les parròquies del Poblenou,
celebrarem l’Eucaristia a la Basílica de Montserrat a les 16:30 hores. Pot ser una
bona excusa per pujar-hi a passar tot el dia. Tots hi sou convidats!

Breu calendari per al febrer i març del 2017
FEBRER del 2017
Dilluns

20

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

21

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

MARÇ del 2017
Dimecres 1

DIMECRES DE CENDRA – Inici de la Quaresma amb la imposició
de la cendra a les misses de les 9:00 i les 20:00 hores

Diumenge 5

PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA

Dimarts

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

7

Dimecres 8

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

Divendres 10

Reunió del grup de PASTORAL de la SALUT, a les 17:00 hores

Diumenge 12

MISSA FAMILIAR a les 11:30 h, preparada pels de 1er curs

Dimecres 15

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

Dijous

CATEQUESI d’ADULTS: L’Islam a Catalunya, amb Jordi López
Camps. Exdirector general d’Afers Religiosos de la Generalitat
de Catalunya, de les 21:30 a les 23:00 hores

16

Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 – ROMERIA a MONTSERRAT
Dilluns

20

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

21

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dimecres 22

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

Dijous

CATEQUESI d’ADULTS: Israel i Palestina, història d’un conflicte,
amb Xavier Tudela. Periodista i politòleg,
de les 21:30 a les 23:00 hores

23

Dimecres 29

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

JORNADA de FORMACIÓ

Posa les piles
al despertador
de la Fe!
A càrrec de:

Juanjo Fernández,

Professor, escriptor i conferenciant de temes
d’Educació, autor del llibre “30 manaments per
tractar amb adolescents” (Editorial Claret).

DIMARTS 18
d'ABRIL
a les 6 de la tarda
a la Sala d’actes de la Parròquia
TOTS HI SOU CONVIDATS!
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